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FEDERAÇÃO NÁUTICA DE BRASÍLIA 

Entidade organizadora do iatismo e motonáutica no DF 
 

Reunião Mensal 27.01.2020 
 

Ata da reunião do Conselho de Representantes da Federação Náutica de 
Brasília realizada no dia 27 de janeiro de 2020, no Iate Clube de Brasília - ICB, 
com início às 19:00 horas, sob a condução do Presidente Flávio Martins 
Pimentel e participação dos filiados ao final nomeados, para exame da pauta 
de trabalhos previamente divulgada.  
 
Ata da reunião anterior – Aprovada. 

 Apresentação da execução financeira e orçamentária de dezembro 2019 – 
A Vice-Presidência Financeira e Administrativa comentou o resultado final da 
execução orçamentária do exercício de 2019 citando os seguintes aspectos: 
dos cinco clubes tradicionalmente filiados, apenas quatro recolheram as 
taxas; de 5 flotilhas de monotipos três pagaram; das 6 flotilhas de oceano 
quatro idem; na filiação de velejadores notou-se migração de velejadores da 
Classe Optimist para a de timoneiros, mantendo-se estável em 200 filiações 
o total do ano. No tocante às despesas, registrou-se o dispêndio de 202,73 
por cento sobre o programado para a rubrica Ajuda de Custo para CR/CP. Da 
mesma forma as despesas com Eventos – Solenidades – Exposições situaram-
se acima da programação inicial, tendo em vista a participação da FNB em 
atividades não inicialmente previstas. Aprovada. 

Calendário 2020 – Apresentando aos participantes a versão 13 do calendário 
2020 o Presidente Flávio Pimentel comentou o longo debate realizado com 
os representantes das flotilhas visando tornar mais racional a realização e o 
custo das regatas, tanto as oficiais como as de homenagens, no sentido de 
caber no orçamento da Federação e de dar maior representatividade aos 
eventos, possibilitando aos atletas que velejam em várias classes poderem se 
programar e participar. Recursos para custear esses eventos poderiam ser 
também obtidos mediante a realização, pelas flotilhas ou clubes, de 
promoções e encontros preparativos, sugeriu David Baker.  
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Apoio aos clubes no que se refere a materiais, equipamentos e treinamento 
para realização de regatas e escolas de vela – Foram colocados pelo 
Presidente Flávio alguns objetivos que a Federação deverá buscar visando 
dar aos clubes filiados condições de realizar eventos e treinamentos com 
base em materiais adequados e parâmetros técnicos de treinamento de  
oficiais de regatas. Na área de infraestrutura o ideal será que cada clube 
tenha embarcações para CR e apoio, rádio comunicador, jogo de bandeiras 
completo e pessoal treinado para as funções de gerenciamento e 
complementares. Levantamento inicial deverá indicar as necessidades de 
cada clube nessa parte de material. Há itens do legado das Olimpíadas que 
poderão ser repassados aos clubes, e contato deverá ser mantido com a 
CBVela para identificar possíveis sobras que poderiam servir aos nossos 
objetivos. O Presidente Flávio propôs que recursos da FNB sejam utilizados 
para aquisição desses materiais. O Presidente informou que em breve será  
colocada no site da FNB uma lista com a relação de materiais e equipamentos 
necessários para a realização de regatas. No treinamento de oficiais de regata 
os clubes deverão indicar os candidatos, com prioridade para pessoas que 
efetivamente possam  assumir  funções nas CR. Participariam também desses 
cursos velejadores em condições de agregar informações sob a ótica dos 
competidores. A profissionalização dos membros das Comissões de Regatas 
seria uma meta válida no sentido de estimular a dedicação a essa atividade. 
Sugerida também a realização de palestras tendo como tema o papel das 
Comissões de Regatas. Treinamento dos professores das escolas de vela 
estaria também  na programação. A Diretora Márcia Maciel deverá manter 
contato com os palestrantes e instrutores visando a realização dos cursos e 
treinamentos referidos. 

Uso da verba da FNB aplicada em fundo de investimento – Autorizada a 
aquisição de materiais necessários para completar um kit de materiais e 
equipamentos necessários para a realização de uma regata, inclusive um jogo 
completo de bandeiras para uso das Comissões de Regatas, material que 
ficará à disposição dos clubes filiados. Será feito também levantamento dos 
equipamentos que foram disponibilizados pela CBVela e se encontram 
armazenados no CAER. 

Ataque cibernético ao site da FNB – O Diretor de Comunicação Leonardo 
Seger discorreu sobre os problemas enfrentados pelo site da Federação, que 
foi alvo de ataque cibernético e saiu do ar. Acionada a empresa incumbida da 
manutenção que informou ter o site sido utilizado para intensa  emissão de 
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spans e por esse motivo entrou na lista negra do Google. Leo esclareceu que 
o site se baseia em configuração antiga e por isso, ao voltar ao ar precisará 
passar por uma atualização. Apresentou três propostas para a realização 
desse trabalho, todas com custo próximo de dois mil reais. Foi autorizada a 
contratação de uma das empresas, ficando a decisão de qual delas a cargo da 
Diretoria de Comunicação em função dos aspectos técnicos envolvidos. Na 
oportunidade Leonardo disse da importância de os filiados e participantes 
das atividades náuticas habituarem-se a enviar material para publicação no 
site. O Diretor de Náutica do CNB, André A. Costa, sugeriu que no novo 
contrato, que será celebrado para a reativação do site da FNB, conste a 
obrigação da atualização do Wordpress. Sugeriu ainda que os preços e 
serviços oferecidos pelo atual provedor sejam comparados com o provedor 
Hostgator, link: https://www.hostgator.com.br/hospedagem-de-sites, onde 
a gama de serviços pode ser mais vantajosa. 

Conferência anual da World Sailling 2021 – A Secretaria de Esportes do GDF 
tem interesse em sediar esse evento e está tomando as providências 
necessárias para apresentar uma proposta. O Presidente Flávio informou que 
a CBVela já manifestou desejo de apoiar a iniciativa. 

Notícias da FNB – O Presidente Pimentel apresentou a composição do 
Conselho Fiscal da FNB para o biênio 2020/2021. Fazem parte os Membros 
Sérgio Pinto Freire, Lúcio das Neves Macedo e Guilherme Raulino. Os  novos 
integrantes do CF foram recebidos com uma salva de palmas. Documentos 
contábeis referentes ao exercício de 2019 serão em breve encaminhados ao 
CF para análise e parecer. 

Assuntos Gerais e Encerramento 

CMIC – Diretor Náutico do Cota Mil,  Miguel Cleto falou dos objetivos do 
clube em apoio ao desenvolvimento dos esportes náuticos e das boas 
condições de sua área para realizar os eventos sob sua responsabilidade. 
Cumprimentou a diretoria da FNB eleita para o biênio 2020/2021. 

CNB – André A. Costa, Diretor Náutico do Clube Naval desejou à diretoria 
eleita da FNB uma ótima gestão em prol da vela do DF. Disse da expectativa 
de ampliar o treinamento de novos velejadores. 

CAER – Para o  Diretor Erick Batista dos Santos o Clube da Aeronáutica está 
em fase de reaquecimento das atividades náuticas, com ênfase para o 
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treinamento dos velejadores. Também cumprimentou a nova diretoria da 
Federação, desejando sucesso em sua missão.  

DINGUE – Tarcísio do Vale, capitão da flotilha Dingue cumprimentou a nova 
diretoria da FNB  e comentou a previsão de intensa atividade da classe, a 
começar com a Regata 6 Horas de Dingue, no ICB, com momentos de 
confraternização, o campeonato da flotilha em julho no CAER e o 
campeonato brasileiro, na raia de Maria Farinha, no Recife, no qual deverão 
estar presentes 12 barcos de Brasília. Finalizou dizendo que a Federação 
poderá contar sempre com o apoio, colaboração e participação da Classe 
Dingue. 

OPTIMIST – André Dantas falou das atividades da Classe Optimist, cujo 
Campeonato Brasileiro foi realizado no Veleiros do Sul no início de 
janeiro/2020. Participaram 13 barcos de Brasília sendo seis veteranos e sete  
estreantes, tendo Caio Lemos alcançado o segundo lugar no estreante mirim. 
Os veteranos Vitória Viegas e Renato Lunetta classificaram-se para a  flotilha 
ouro enfrentando ventos de 25 a 30 nós. Em dezembro de 2019 ocorreu o 
Campeonato Sul Brasileiro com a participação de 7 atletas do ICB. Isabela 
Rosas e Stella Costa obtiveram o primeiro e segundo lugar mirim feminino, 
respectivamente. O Presidente Pimentel deverá verificar junto à CBVela se 
ela tem, no Rio de Janeiro,  local para guardar barcos de filiados da FNB, 
ensejando aos  nossos velejadores a oportunidade de treinar nas raias 
daquela cidade e adquirir experiência. 

FAST230 – O Capitão da Flotilha Fast230, Ezequiel Medeiros desejou à nova 
administração da FNB sucesso, podendo contar com a parceria da flotilha. 

RANGER22 – Antônio Cláudio expôs a ideia da flotilha no sentido de as 
largadas dos veleiros de oceano serem separadas por categoria e 
cumprimentou a nova diretoria da FNB desejando aos seus integrantes um 
bom trabalho. 

SNIPE – Lúcio Macedo cumprimentou os novos administradores da FNB e 
parabenizou o nosso campeão Felipe Rondina, que venceu o Campeonato 
Brasileiro da Classe Laser 2020 em Brasília, tendo o plenário aplaudido 
intensamente esse expressivo resultado de nosso representante. 

AABB – Aloísio Ferreira lembrou que nos dias 8 e 9 de fevereiro próximo será 
realizada na AABB a regata “Aloísio Laser Classic”, estando convidados todos 
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os Laseristas para essa festa.  Na sequência, nos dias 15 e 16 de fevereiro será 
a vez da Regata Aniversário da AABB, para monotipos e cabinados. 

AVOB – Vice Presidente da Associação de Veleiros de Oceano de Brasília 
Aloísio expôs o posicionamento da entidade no sentido de que os nossos 
veleiros cabinados têm as mais diferentes características e o ideal seria que 
essa individualidade fosse compensada com a utilização do sistema de rating. 
Por isso a permanente luta pelo ideal de medição de todos os barcos. No 
tocante à regra Bravo, há dois anos a AVOB vem trabalhando para sua 
estabilização, tendo alcançado um bom nível de aperfeiçoamento. Etapa 
importante a ser incrementada será a divulgação  do que se fez nos 
parâmetros da regra. Na formação de grupos o objetivo será juntar barcos 
que tenham características semelhantes de desempenho. Comentou 
também a necessidade de regularização do CNPJ da AVOB junto à Receita 
Federal e as providências que serão tomadas visando esse objetivo. Colocou 
a Associação à disposição para colaborar com a Federação e, ao ensejo, 
parabenizou a nova Diretoria. 

FINN – Leonardo Fabiano Seger disse da expectativa de se realizar, no 
período de 26 de fevereiro a 2 de março,  um bom Campeonato Brasileiro da 
Classe Finn, havendo a previsão de 20 a 25 barcos nessa competição, que terá 
como sede o Iate Clube de Brasília. Falou também da necessidade de se 
descentralizar as regatas em Brasília, utilizando mais a raia sul. 

LASER – O Presidente Pimentel registrou que em julho teremos, com sede no 
ICB, o Campeonato Brasileiro Master de Laser. 

David Baker – Desejou à nova administração da FNB todo sucesso. Sugeriu 
que no calendário figurem novamente as datas de realização das reuniões 
mensais, para que os participantes possam se programar. 

Felipe Rondina – Elogiou o trabalho realizado pelo Iate Clube de  
Brasília para a realização do Campeonato Brasileiro da Classe Laser, evento 
que foi coroado de inteiro sucesso. Lembrou que está pendente de 
pagamento solicitação de ajuda de custo para cobrir despesa de inscrição no 
Campeonato Mundial da Classe Snipe, pleito que fora autorizado em reunião 
da FNB. O assunto será analisado pela nova administração da FNB. 

Celina Mariano – Falou da expectativa de uma boa administração e colocou-
se à disposição para colaborar nessa nova fase da FNB. 
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Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião da qual se lavrou a 
presente ata. Compareceram ao encontro, por ordem de assinatura na folha 
de presença: Flávio Martins Pimentel – FNB, Leonardo Fabiano Seger – 
FNB/Finn, Marcello Katalinic – ICB/CMIC, Felipe Rondina – ICB, Ezequiel R.C. 
Medeiros – Fast230, André O. R. Dantas – Optimist, André A. Costa – CNB, 
Carlos Henrique de Freitas Monte Amado – FNB, Celso Freddi – FNB, Erick 
Batista dos Santos – CAER, Tarcísio do Vale – Dingue, Antônio Cláudio 
Lousada – Ranger22, Aloísio da Silva Ferreira – AVOB/AABB, Sérgio P.Freite – 
FNB; Lúcio das Neves Macedo – FNB, Luciano Nascimento – CNB, David Baker 
– Dingue, Miguel Cleto Neto – CMIC, Bruno Ferreira – ICB, Ricardo Antônio 
Ribeiro Pires – FNB.  

Brasília, 27 de janeiro de 2020 

Celso Freddi secretariou a reunião 
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