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ATA DA REUNIÃO DE CONSELHO DE REPRESENTANTES, ÀS 18:30 HS DO 

DIA 02 DE JULHO DE 2014. 
 
 

 
Às dezenove horas do dia 02 de  julho do corrente no Praia Clube São 

Francisco, com o quórum de mais de 1/3 de Representantes das Agremiações Federadas, o 
Senhor Presidente, Marco Aurélio de Sá Ribeiro declarou aberta a reunião com a presença dos 
Senhores: Fernanda Claussen Hoffmann (Projeto Grael), André Pereira (PCSF), Luiz Gurgel 
(R22/PCSF), Guilherme Born (ICRJ), Comte. Jorge Salabert (CNCharitas), Humberto 
Albuquerque (CR), Comte. Ricardo Drusedau (CNP), Luis José Correia Júnior (Dingue), Miguel 
Fialho (CRG), Henrique Neto (PCSF) e Flavio Gama (FEVERJ). O Presidente agradece o espaço 
ao Praia Clube São Francisco. O Presidente começa pelo item 1. FESTIVAL DE VELA – O Sr. 
Presidente menciona os três últimos anos do Festival de Vela, deixando claro que no primeiro ano 
a Federação investiu no Festival e não obteve retorno financeiro, no segundo ano conseguiu 
patrocínio para o evento mas também não obteve nenhum tipo de lucro e no último ano 
conseguiu novamente um patrocínio e obteve lucro. O presidente salienta a importância do 
Festival de Vela para o mundo náutico, atletas e fornecedores e deixa que os clubes decidam o 
que deve ser feito com ele. Todos os presentes decidem continuar com o Festival de Vela que 
neste ano estará em sua quarta edição. Sendo fechado este item o presidente passa para o 
segundo. COPA BRASIL DE VELA – O presidente da Federação, também presidente da 
Confederação Brasileira de Vela explica aos demais presentes o que é esta iniciativa da 
Confederação. A CBVela decidiu prestigiar a raia de Niterói juntamente com a parceria da 
Prefeitura de Niterói. Será realizado em dezembro, afim de treinar e dar espaço a todos os atletas 
que desejem competir em uma olimpíada. Na edição da Copa Brasil de Vela deste ano teremos 
também a Copa Brasil de Vela Júnior. 3.CRITÉRIO DE SELEÇÃO PARA AS OLIMPÍADAS - O 
presidente também mencionou o novo critério de seleção para as olimpíadas 2016 – este critério 
foi definido pela nova Confederação agora em 2014 e ficou decidido que a seleção será feita 
através de convocação, segundo critérios pré estabelecidos pela CBVela descritos a seguir; os 
atletas serão analisados em diversas competições estabelecidas e os técnicos da CBVela levarão 
para a Comissão que irá analisar e realizar a convocação. 4. CAMPEONATOS ESTADUAIS – O 
presidente Marco Aurélio solicitou a secretaria da Federação que notificasse a classe Snipe que a 
raia de São Francisco - Niterói estará sendo utilizada pelo Campeonato Brasileiro de Ranger 22, 
que já havia solicitado a data desde o início da formação do calendário. Visto isso e visto também 
que nenhum representante do Rio Yacht Clube compareceu a reunião ficou decidido que o 
estadual de Snipe deverá ser mudado de data ou de raia. 5. CALENDÁRIO ESTADUAL – O 
presidente solicitou a todos os clubes presentes que enviassem até o final de agosto suas regatas 
oficias (festivas) para que pudessem já serem incluídas no calendário 2015 e firmou a data de 15 
de setembro para os demais Campeonatos, inclusive estaduais, para que na próxima assembleia 
o calendário já seja discutido.6. ASSUNTOS GERAIS- Nos assuntos gerais o presidente 
mencionou a parceria com a CBVela e também mencionou a reforma da sede, gastando cerca de 
R$160.000,00, além de pagar todos os passivos da FEVERJ, ficando esta entidade quase sem 
nenhuma despesa.O Presidente agradece mais uma vez o espaço cedido pelo Rio Yacht Club e 
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da por encerrada a reunião da qual eu, Bruna da Silva Arruda Farinha, secretária da reunião, 
lavro a presente ata. 

 
 
 
Presidente: 
 
Secretária: 

 
                                                                     


