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ATA DA REUNIÃO DE CONSELHO DE REPRESENTANTES, ÀS 19:30 HS DO 
DIA 28 DE OUTUBRO DE 2014. 

 
Às vinte horas do dia 28 de outubro de dois mil e quatorze com o quórum de mais de 1/3 

de Representantes das Agremiações Federadas, o Senhor Vice-Presidente Técnico, Flávio Luiz Gama 
declarou aberta a reunião no Clube Naval Piraquê, com a presença dos Senhores: Alexandre Accioly 
(PCSF), Comandante Salabert (CNC), Luiz José Correia Junior ( Dingue), Humberto Albuquerque (CNC), 
Comandante Ricardo Drusedau (CNP), Fernanda Hoffmann (PG), Guilherme Born (ICRJ), Marco Antônio 
de Azambuja (GVEN) e Vilmar de Amorim (Barravela) sendo distribuídos para todos o Calendário 2015 
com as Regatas Oficiais e Planilha orçamentária de despesas em 2015. O Senhor Vice-Presidente 
Técnico abre a reunião agradecendo ao Clube Naval Piraquê pelo espaço cedido, comunica que o 
Presidente Marco Aurélio de Sá Ribeiro se atrasará um pouco e começa fazendo a leitura das Regatas 
Oficiais dos Clubes que foram enviadas por e-mail. O Comandante Montes solicita que o Iate Clube Icarai 
mude a data da Regata DPC para que não fique no mesmo final de semana da Regata da Escola Naval, 
para que assim não esvazie a Regata DPC, ficando o mesmo responsável em resolver esta questão e 
mandar um e-mail para FEVERJ oficializando. Após a leitura das Regatas Oficiais pede que todas as 
Agremiações mandem todas as suas regatas, para inclusão, assim ficando marcado para o dia 25 de 
novembro no Clube Naval Charitas a última reunião para que possa ser finalizado o Calendário 2015. O 
Vice-Presidente Técnico passa a palavra para o Presidente Marco Aurélio de Sá Ribeiro que agradece ao 
Comandante Drusedau por ter recebido a FEVERJ e começa pelo item Vela Jovem relata que a CBVela 
criou um comitê técnico jovem e que vai haver um fundo no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e 
esse fundo será a base de projetos, comunica que se algum clube criar um projeto e quiser mandar para 
ser analisado pelo conselho é só enviar para CBVela, e se assim aprovado terá o apoio do mesmo. 
Comunica também que a CBvela está recuperando uma forma da classe 420 e tentando legaliza-la e 
produzir 40 barcos para distribuir pelos clubes, para que os mesmos possam começar sua flotilha, informa 
que a FEVERJ tem direito junto a CBVela de um valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) anuais para 
execução de palestras e cursos. Passa para o item orçamento 2015 da FEVERJ, informa que não haverá 
mais projetos incentivados em nome da FEVERJ, assim diminuindo bruscamente sua receita, ficando a 
FEVERJ com a receita só das anuidades dos clubes e anuidade dos atletas, que fica no valor de no 
máximo R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) em um orçamento de despesas no valor de R$109.000,00 
(cento e nove mil reais), para que essas despesas possam ser sanadas, para 2015 a CBVela vai ajudar 
em pagamentos de Arbitragem. E na próxima reunião será discutido aumento das anuidades de clubes e 
atletas que está congelada a 10 anos. O Comandante Drusedal pergunta se a CBVela está pagando 
alguma locação a FEVERJ, o Presidente informa que a CBVela paga todas as despesas da FEVERJ, 
exceto o contador que fica em torno de R$ 8.000,00 (oito mil reais) mensais. Além da reforma da sede que 
custou R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). Informa que para o ano de 2015 será criado um 
Calendário de curso mensal para formação de Auxiliares de Regata e Juiz, pede que Humberto 
Albuquerque ajude a montar esse Calendário e use os Estaduais de 2015 como curso para formar 
Auxiliares. O Presidente da por encerrada a reunião da qual eu, Valéria Smarrito Silva Hasselmann, 
secretária da reunião, lavro a presente ata. 
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