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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE REPRESENTANTES, ÀS 21:50 h DO DIA 
12 DE DEZEMBRO DE 2018 

 
 

Às vinte e uma horas e cinquenta minutos do dia 12 de Dezembro do corrente no Iate Clube 
Brasileiro, o Senhor Presidente Flávio Luiz Gama declarou reaberta a reunião do dia 05 de Dezembro com 
a presença dos Senhores: Alexandre Accioly (FEVERJ), Ricardo Baggio (FEVERJ e ICRJ), Flavio Gama 
(FEVERJ), Comte. Ricardo Drusedau (CNP), Bruno Paim (CNC), Horácio Alberto Duarte (PCSF), Andréa 
Nicolino (ICB), Paulo Cesar Araujo (ICJG), Luiz José Correa Junior (CNC – Comissão de Atletas), Rogério 
Albuquerque (CNC), Marcia Godoy (CNC) e Humberto Albuquerque (CNC) 

 
O Presidente iniciou a reunião citando como foi a reunião do dia 5 de Dezembro. 

Em seguida, foi reaberta a Reunião de 05 de Dezembro de 2018, para que fosse dado 
continuidade ao assunto da eleição da FEVERJ para o Biênio 2019/2020, uma vez que não houve 
apresentação de Chapas e foi consenso de que o assunto carecia de maior profundidade. Foi proposto 
pelo representante do CNP, Comte. Ricardo Drusedau de que a atual Diretoria continuasse por mais um 
período, externando o bom trabalho desenvolvido frente a todas as dificuldades apresentadas durante esta 
gestão, o que não foi aceito pelos seus membros. Foi então proposto pela Diretoria a dissolução da 
FEVERJ, conforme estabelece o estatuto, mas mesmo a própria Diretoria e todos os presentes foram 
contrários a esta alternativa. Foi então acordado que deveria ser solicitado, após consulta a um advogado 
e aos estatutos da FEVERJ e da CBVela, a intervenção/transferência ao órgão superior neste caso a 
CBVela. Todos os 5 clubes presentes no momento sendo eles CNP, CNC, ICB, ICJG e PCSF e o 
representante da Comissão de Atletas totalizando 6 votos apoiaram esta ação. 

 
O Presidente Flavio Luiz Gama agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião 

da qual eu, Alexandre Accioly, secretário da reunião, lavro a presente ata. 
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