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ATA DA REUNIÃO DE CONSELHO DE REPRESENTANTES, ÀS 18:30 HS DO 
DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2015 

 
Às dezenove horas do dia 09 de dezembro do corrrente ano, no Iate Clube Icaraí com o 

quórum de mais de 1/3 de Representantes das Agremiações Federadas, o Senhor Vice-Presidente 
Administrativo e Financeiro Ricardo Baggio declarou aberta a reunião com a presença dos Senhores: 
Alexandre Accioly (PCSF), Comte. Jorge Salabert (CN Charitas), João Luis Ribeiro (ICB), Comte. Ricardo 
Drusedau (CNP), Marco Antônio Azambuja Montes (GVEN), Sérgio Correia (ICI), Sérgio Esteves, Colin 
Gomm (RYC), Rodrigo Claessen (J-24), Humberto Albuquerque, Fernando Madureira (ICRJ), Pierre Joullie 
(ICAB), Liliana Wiegand (CEOPT), Pedro Paulo Petersen (FEVERJ), Ricardo Baggio (FEVERJ), Valeria 
Hasselmann (FEVERJ), Marco Aurélio de Sá Ribeiro (FEVERJ), e Flavio Gama (FEVERJ). O Vice-
Presidente Ricardo Baggio iniciou a reunião agradecendo a presença de todos e ao Iate Clube Icaraí por 
sediar a reunião. Em seguida deu início a reunião pelo item 1. CALENDÁRIO 2016 – O Diretor Técnico 
Pedro Paulo Petersen, fez a leitura do Calendário de Regatas 2016, sendo feito alguns ajustes e solicitou 
que as Classes que não enviaram as datas dos respectivos Campeonato Estaduais, o enviem o mais 
rápido  possível.  2- CAMPEONATOS ESTADUAIS – O Senhor Ricardo Baggio informa que a Diretoria da 
FEVERJ está debatendo internamente como será o apoio para os Campeonatos Estaduais de 2016. O 
Senhor Rodrigo Claessen, capitão da flotilha da Classe J24 do ICRJ, comentou que há algum 
descontentamento de Velejadores, quanto qualidade das medalhas fornecidas pela FEVERJ para a 
premiação dos Campeonatos Estaduais; comentário que contou com o apoio de outros representantes 
presentes. O Vice-Presidente Técnico Flávio Gama argumentou que não existe orçamento para prêmios 
melhores e que as medalhas padronizam as premiações dos Campeonatos Estaduais, com todas as 
Classes ganhando o mesmo prêmio. O Vice-Presidente Ricardo Baggio reforçou que a Diretoria da 
FEVERJ esta analisando como será o apoio aos Campeonatos Estaduais, se o apoio será igual ao do ano 
passado ou haverá modificações, inclusive com a possibilidade voltar a ser igual ao passado; no qual, os 
prêmios e camisetas eram responsabilidade do Clube organizador. E por fim, informou que assim a 
Diretoria definir como será o apoio aos Campeonatos Estaduais, será apresentado aos Clubes a proposta 
da Diretoria para posterior deliberação. 3 -  COPA INTERCLUBES – O Vice-Presidente Ricardo Baggio 
informou que pouquíssimos Clubes estão interessados na Copa Interclubes e que temos é necessário 
debater sobre formas de motivação para a participação dos Velejadores. Passando a palavra ao Vice-
Presidente Técnico Flávio Gama que também reforçou a argumentação de que ao longo dos últimos anos 
o interesse, por parte dos Clubes, pela Copa esta diminuindo consideravelmente; e apresentou três 
propostas. Proposta 1 - que haja três etapas (Regatas de Equipe) duas de Dingue e uma de Optimist. 
Proposta 2 – a manutenção do regulamento vigente, acrescentando a realização de um Campeonato de 
Equipe com peso 2, evento que fecharia o Calendário 2016. Proposta 3 – a manutenção do regulamento 
vigente, porém com acréscimo de todos os Velejadores pontuarem, de forma que promova a motivação 
pela participação. A palavra foi passada para o Comte Drusedau do Clube Naval Piraquê, que informou 
que considera a Copa Interclubes uma ferramenta para motivação de seus Velejadores e que o Clube dele 
incentiva a participação cedendo transporte, bote e apoio para que todos participem. O Doutor Fernando 
Madureira informou que o Iate Clube do Rio de Janeiro não participará da Copa Interclubes, pois o mesmo 
não consegue motivar seus Velejadores a participarem. O Presidente Marco Aurélio de Sá Ribeiro propões 
que fosse aberta a votação das 3 propostas; no qual, a proposta nº 3 foi a vencedora por unanimidade.                                                                                                                      

 
 O Presidente Marco Aurélio de Sá Ribeiro agradeceu a presença de todos e deu por 

encerrada a reunião da qual eu, Valéria Smarrito Hasselmann, secretária da reunião, lavro a presente ata. 
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