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Às dezenove horas do dia 05 de DEZEMBRO do corrente no Iate Clube Rio de Janeiro, o 
Senhor Presidente Flávio Luiz Gama declarou aberta a reunião com a presença dos Senhores: Alexandre 
Accioly (FEVERJ), Ricardo Baggio (FEVERJ), Flavio Gama (FEVERJ), Comte. Ricardo Drusedau (CNP), 
Guilherme Born (ICRJ), Carlos Henrique Corsenil (CC), Horácio Alberto Duarte (PCSF), Fernando 
Madureira (ICRJ) e Ricardo Mondego (JIC). 

O Presidente iniciou a reunião agradecendo a presença de todos e ao Iate Clube Rio de 
Janeiro por sediar a Assembleia. Em seguida deu-se início da Reunião pelo Presidente, conforme 
estabelecido em Edital de Convocação, quando foi informado da não apresentação de Chapas para a 
Eleição objeto desta Assembleia. Por solicitação do representante do CNP, a Diretoria explanou 
detalhadamente aos presentes sobre os principais assuntos da Federação que hoje estão sob a condução 
da atual gestão, quais sejam: situação do imóvel da Sede, situação Financeira, arrecadação e obrigações 
administrativas, processo de desvinculação de corresponsabilidade da CBVM, projetos de incentivo junto 
ao Ministério do Esporte, contratação de suporte jurídico e consultorias, escritório de Contabilidade e 
relação com CBVela. Também foi detalhado pela Diretoria como tem sido procedido pela atual gestão em 
relação ao apoio aos Clubes na organização de regatas e campeonatos, empréstimo de bote e material de 
regata, atualização do site e modelo de gestão compartilhada pelos três membros da Diretoria. 

Uma vez não havendo apresentação de Chapas candidatas, a Diretoria mencionou as 
possibilidades ao fim do presente mandato, sendo: dissolução da Federação, transferência da Federação 
para a CBVela  ou uma Comissão do Conselho de Representantes. Por consenso, ficou decidido manter a 
presente Assembleia em aberto para abordagem na próxima AGE de consolidação de Calendário, que 
ocorrerá em 12/12/2018. 

 
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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