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

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE REPRESENTANTES, ÀS 19 h DO DIA 06
DE DEZEMBRO DE 2017
Às dezenove horas do dia 06 de DEZEMBRO do corrente no Clube Naval Charitas, o Senhor
Presidente Flávio Luiz Gama declarou aberta a reunião com a presença dos Senhores: Alexandre Accioly
(FEVERJ), Ricardo Baggio (FEVERJ), Flavio Gama (FEVERJ), Bruno Paim (CNC), Comte. Ricardo
Drusedau (CNP), Guilherme Born (ICRJ), Andrea Nicolino de Sá (ICB), Ronaldo Soares de Moura (CC),
Roberto Adler (CC), Ricardo Tolentino (ICJG), Mario Eugênio Tavares (CRG), Humberto Albuquerque
(CNC), Marcia Godoy (CNC), Clinio de Freitas (RYC), Robert Swan (RYC), Luiz José Correa Jr. (CNC),
Anete Gomide Pimenta (ICI), Horácio Alberto Duarte (PCSF), Odon Bella (ABRAVELA) e Luiz Antonio
Evangelista (MG).
O Presidente iniciou a reunião agradecendo a presença de todos e ao Clube Naval Charitas
por sediar a reunião. Em seguida deu-se início ao item 1 Calendário 2018 - da pauta da convocação pela
leitura da prévia do Calendário de Regatas de 2018, de acordo com as propostas enviadas pelos Clubes,
Classes e entidades interessadas. Foram discutidas pelos representantes presentes as necessidades de
ajustes e consolidado o Calendário final de 2018, que será divulgado posteriormente no site da FEVERJ.
O Vice-Presidente Ricardo Baggio aproveitou a oportunidade para observar que vem notando
por diversas vezes na realização de Regatas e Campeonatos por partes dos Clubes organizadores, um
maior direcionamento nas questões sociais e de confraternização dos mesmos, colocando a questão
técnica em segundo plano (tais como Composição da Comissão de Regatas, Comissão de Protestos,
equipamentos e infraestrutura de regatas, montagem de raias, eletrônicos, etc.), o que contribui para a
baixa qualidade técnica de alguns eventos e consequentemente o esvaziamento de participantes nos
mesmos.
Item 2 Legado Olímpico e Bote FEVERJ - O Presidente Flávio Gama mencionou a
respeito dos equipamentos oriundos da realização dos Jogos Olímpicos, conhecidos como “legado
olímpico”, tais como o Bote cedido pela CBVela, boias e diversos itens de montagem de raias, que já
foram solicitados e utilizados por alguns clubes e que estão disponíveis para realização de eventos
relacionados à Vela.
Item 3 Situação da Sede FEVERJ salas 1210, 1211 e 1212 - Em seguida, de acordo com o
Edital de convocação, foi apresentado pela Diretoria o cenário da situação do imóvel da Sede da FEVERJ,
que até o momento não foi alugado, que em virtude de seus altos custos de condomínio e taxas
vinculadas vem gerando um expressivo déficit na condição financeira da FEVERJ. Foi mencionado que
houve interessados na locação, mas até o momento nada de concreto foi efetivado. Foi proposto pela
Diretoria a emissão de uma taxa extra para rateio entre os clubes filiados para cobrir os custos
mencionados do imóvel, cujo valor será calculado e informado, o que foi de consenso de todos. Também
foi mencionado que a FEVERJ irá reavaliar a condição de apoio que vem sendo direcionada aos
Campeonatos Estaduais, que em 2017 consistiu no fornecimento de camisas e pagamento de 02 oficiais
de regata. Foi sugerido pelos presentes algumas ideias de alteração de cobrança de anuidades dos
atletas, tais como o “Bonus” praticado no passado, assim como reajustar a anuidade dos Clubes, em muito
defasadas, de forma contribuir para a recuperação financeira da Federação.
Item 4 Situação financeira decorrente de projetos incentivados - Sobre os Projetos
Incentivados, a Diretoria detalhou a situação decorrente da deficitária apresentação de contas dos Projetos
“Em Busca de Títulos e Novos Destaques da Vela Oceânica I e II”, propostos em 2012 e 2012
respectivamente, cujo Beneficiário é o Sr. Eduardo Penido, que já onerou para a FEVERJ
aproximadamente R$ 24.000,00 para contratação de empresas especializadas em prestação de contas de
projetos incentivados, sob o risco de ser penalizada pelo Ministério dos Esportes na integralidade do valor
dos mencionados Projetos. A Diretoria informou que já preparou um ofício para ser entregue ao Sr.
Eduardo Penido, que atualmente mora no exterior, para que o mesmo se posicione em relação ao
gerenciamento dos projetos e ressarcimentos dos custos antecipados. A Diretoria pretende entregar o
Praça Mahatma Gandhi, 02 – Grupo 1210 – Centro – Rio de Janeiro – RJ – Brasil
CEP 20.018-900 - Tel: (21) 2533-0194
E-mail: feverj@feverj.org.br / Site: www.feverj.org.br

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

Ofício pessoalmente, visto a natureza do assunto. A Diretoria informou que tem sido criteriosa na análise e
aprovação da condição de Proponente de novos Projetos Incentivados e que novas solicitações serão
compartilhas no Conselho de Representantes. Na atual Gestão 2107/2018, apenas um Projeto, que foi
apresentado ao Conselho de Representantes na AGE de 26 de abril de 2017 conforme consta em ATA, foi
aprovado em que o Proponente é a FEVERJ, referente à Regata ao Redor do Mundo em Solitário 2018,
do atleta Gustavo Pacheco.
Item 5 Situação do veleiro Sorsa - Seguindo a pauta, a Diretoria informou que está
levantando a situação de vínculo da embarcação Sorsa e a FEVERJ, a qual está em um processo judicial
em que a Federação é fiel depositária.
Item 6 Copa Interclubes - Referente a Copa Interclubes, em virtude do Cmte. Drusedau –
CNP, responsável pelo estudo de nova formatação da Copa Interclubes, não ter trazido propostas, ficou
em aberto para recebimento de ideias e propostas que criem novamente um ambiente de atratividade para
os atletas e de competição saudável entre os Clubes, sendo de consenso que o atual modelo não está
atingindo os resultados esperados.
O Presidente Flavio 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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