
                 FEDERAÇÃO DE VELA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
  Agraciada com a medalha do Mérito de Tamandaré

ATA DA REUNIÃO DE CONSELHO DE REPRESENTANTES, ÀS 18:30h  
DO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2010.

Às dezenove horas do dia 03 de novembro de dois mil e dez com o quorum de 
mais de 1/2 de Representantes das Agremiações Federadas, o Senhor Presidente, Pedro Paulo 
Petersen declarou aberta a reunião com a presença dos Senhores: Alexandre Accioly (PCSF),  
Renato Feijó (CC), Francisco Calich (CC), Helmut Stenger (JIC), Roberto Dantas (ICI), Ricardo 
Ermel (Presidente Colégio Eleitoral FEVERJ), Flavio Luiz Gama (CNC), Ricardo Baggio (BVC), 
Jônatas Gonçalves (CBVM), André Pereira (PCSF), Pierre Joullié (ICAB), Edgard Hasselmann 
(ICAB), Nelson Alencastro (ICRJ) e Mário Eugênio Bonnetti (CRG), sendo distribuídos para todos 
o  Calendário  2011  com  todas  as  Regatas  Oficiais.  O  Senhor  Presidente  abre  a  reunião 
agradecendo ao Clube dos Caiçaras pelo espaço cedido e começa a leitura do Calendário 2011, 
tendo alguns acertos e inclusões feitos pelos clubes presentes. O Presidente informa que por 
volta do dia 12 do corrente o Calendário 2011 será enviado para a gráfica. Lembra a todos que a  
festa de premiação da FEVERJ será no dia 08 de dezembro, no Praia Clube São Francisco. O  
Presidente informa, que neste ano houve apenas uma chapa para eleição da nova Diteroria da 
FEVERJ composta para o biênio 2011 a 2013, por Marco Aurélio de Sá Ribeiro para Presidente, 
Flávio Luiz Gamma para Vice-Presidente Técnico e Eduardo Henrique Gomes Penido para Vice-
Presidente Administrativo e Financeiro.  Pergunta se todos concordam com a chapa apresentada,  
que é aceita por todos os presentes, declarando assim, eleita a nova Diretoria.  O atual Vice-
Presidente  Administrativo  Marco  Aurélio  pede  a  palavra  e  agradece  a  todos  pela  eleição  e 
comenta sobre o trabalho do também atual Presidente à frente da FEVERJ, que desde 2005 é 
quem tem feito tudo acontecer na FEVERJ, e que uma da condições que o fez se candidatar, foi o  
fato de saber, que o Sr. Pedro Paulo continuará ajudando e organizando a FEVERJ. Todos os 
presentes  deram uma salva  de palmas para  nosso atual  Presidente  Pedro  Paulo.  Comunica 
também, que a posse acorrerá no começo de janeiro. O Senhor Nelson Alencastro pede a palavra  
e propõem que todos os clubes juntos contratem uma assessoria de imprensa para divulgar a 
Vela no Estado do Rio de Janeiro, podendo a FEVERJ ficar responsável por essa contratação e  
rateamento das despesas pelos clubes federados, conforme a quantidade de regatas por cada 
clube. Ficando combinado de haver, pelo menos três propostas de assessoria de imprensa para 
que  na  próxima  reunião,  sejam  convidadas  para  apresentação  e  posterior  decisão  das 
agremiações. O Presidente agradece a presença de Jônatas e Ricardo Baggio da Confederação 
Brasileira de Vela e Motor. O Vice-Presidente Técnico Eduardo Penido solicita que quando houver 
quaisquer  evento  internacional  ou  Brasileiro,  no  estado  do  Rio  de  Janeiro  a  Confederação 
Brasileira de Vela e Motor não emita o Alvará sem antes fazer a  comunicação à FEVERJ, sendo 
prontamente  atendido  pelo  Senhor  Ricardo  Baggio.  Nada  mais  havendo  a  tratar,  o  Vice-
Presidente Administrativo e Financeiro deu por encerrada a reunião da qual eu, Valéria Smarrito 
Silva Hasselmann, secretária da reunião, lavro a presente ata.
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