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FEDERAÇÃO NÁUTICA DE BRASÍLIA 

Entidade organizadora do iatismo e motonáutica no DF 
 

Reunião Mensal 04.12.2019 

Ata da reunião do Conselho de Representantes da Federação Náutica de 
Brasília realizada no dia 4 de dezembro de 2019, no Clube Naval de Brasília - 
CNB, com início às 19:55 horas, sob a condução do Vice-Presidente de 
Motonáutica,  Sr. Homero Corrêa Martins 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 junho de 2019 – A 
Diretoria Administrativa comentou que a ocorrência de despesas 
extraordinárias nas rubricas de ajuda de custo a CR/CP (197,30% do 
programado). A rubrica de recursos destinados a solenidades e exposições  
alcançou em novembro 65,28% da verba programada, restando ainda 
despesas com a aquisição de troféus e a cerimônia de premiação dos 
campeonatos oficiais, estando previsto um déficit para cobertura dessas 
despesas. Aprovada.  

Programação Orçamentária 2019 –Verba extra orçamentária deverá ser  
necessária para cobrir o déficit apresentado. Aprovada. 

Eleições – O pleito será realizado no dia 11 de dezembro, no Clube da 
Aeronáutica de Brasília – CAER, no horário das 19 às 21 horas, constando da 
pauta da Assembleia Geral Ordinária da Federação Náutica de Brasília – FNB, 
simultaneamente à cerimônia de premiação dos campeonatos oficiais de 
2019.  

Calendário 2020 – Distribuída aos participantes a versão 11 do calendário 
2020, que já fora encaminhada para exame prévio a todos os intervenientes, 
foram definidas as seguintes alterações por deliberação da Assembleia: a) 
Regatas “Solitário” e “Ele e Ela”, relativamente à direção dos percursos:  
permanecerão inalteradas atendendo posicionamento do Cota Mil Iate 
Clube; b) Laser Radial – Campeonato do DF nos dias 28 e 29 de novembro e 
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5 de dezembro; c) Alterada a denominação de Torneio para Campeonato 
Centro Oeste de Laser, dias 17, 18 e 19 de julho.  

Programação Orçamentária 2020 – O Plenário aprovou reajuste de 
aproximadamente 11% nas taxas de filiação à FNB para 2020, que passaram 
a ter os seguintes valores: Associações e Flotilhas de Oceano: R$340,00, 
Clubes: R$1.830,00, Timoneiros, Motonautas e Flotilhas de Monotipos: 
R$200,00, Proeiros e Optimistas: R$100,00, participantes de programas 
sociais: isentos. Receitas e despesas estão orçadas em R$46.490,00, com o 
registro de que itens de investimento como clínicas, cursos e palestras e 
ajudas de custo para velejadores não puderam ter verbas alocadas. Estudos 
deverão ser feitos com vista ao compartilhamento de despesas na realização 
dos campeonatos oficiais, a fim de se alcançar o objetivo maior que é o 
desenvolvimento do esporte náutico. Esse tema deverá ser objeto de análise 
na próxima reunião do Conselho de Representantes.    

Notícias da FNB – O Vice Presidente Homero comentou a importância da 
Regata 24 Horas, que homenageia Santos Dumont, dizendo que esse  evento 
esportivo deveria fazer parte do calendário do Distrito Federal. Ampliando a 
sua abrangência em futuras edições, poder-se-ia pensar em um briefing no 
Cota Mil Iate Clube e festa de encerramento no Clube da Aeronáutica. Celina 
Mariano, do ICB, entendeu também interessante buscar-se uma 
aproximação dos clubes com o Governo do Distrito Federal para a realização 
dessa tradicional regata. 

Assuntos Gerais e Encerramento  

ICB – Celina citou como importante para dar maior representatividade à vela 
de Brasília perante outras unidades da federação a criação de flotilhas das 
classes Laser, Optimist e Dingue em todos os nossos clubes náuticos. 
Lembrou ainda a importância de se promover palestras para proeiros e de se 
incrementar a vela para adultos nos clubes. Disse que o Iate Clube recebeu 
da CBVela carta elogiando a Copa Brasil de Vela, a melhor já realizada. Sobre 
a participação de Brasília no Campeonato Brasileiro da Classe Dingue 
informou que daqui foram 9 barcos com 18 tripulantes, tendo participado no 
total 74 embarcações, ressaltando o 4º lugar geral obtido pela dupla David 
Baker e Lucas. Celina abordou ao final o importante tema da presença dos 
representantes dos clubes nas reuniões da Federação, oportunidade em que 
muitas questões poderiam ter acelerado seu encaminhamento e soluções. 
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LASER – O Coordenador da Classe Laser do DF Rafael Dias disse da expectativa 
pela realização do Campeonato Brasileiro em janeiro próximo com sede no 
Iate Clube de Brasília. Informou também que nos próximos dias 7 e 8 será 
ministrada clínica para os velejadores da Classe. 

CNB – Henrique Moura convidou toda a comunidade náutica para estar 
presente na regata comemorativa do Dia do Marinheiro, dias 14 e 15 de 
dezembro, conforme instrução de regata já divulgada. 

CAER – Marco Vendramini comentou o atual momento da vela no Clube da 
Aeronáutica, com incentivo de toda a administração para integração dos 
associados ao esporte náutico, com resultados surpreendentes em termos 
de participação na escola de vela e aquisições de embarcações. 

CMIC – Henrique Moura lembrou que no próximo dia 7 haverá a entrega de 
prêmios da Regata Aniversário Cota Mil.  

CAALEX – Dia 8 está programada a 2ª Regata Aniversário do CAALEX para as 
classes Dingue e Snipe. 

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: Homero Corrêa Martins – FNB, André O.R. Dantas – 
ICB/Optimist, Rafael Dias Silveira – ICB/Laser, Celina Mariano – ICB, Henrique 
Moura – CNB, Antônio Cláudio Lousada – Ranger22, Celso Freddi – FNB, 
Marco Vendramini – CAER. 

Brasília, 4 de dezembro de 2019 

Celso Freddi secretariou a reunião 
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