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FEDERAÇÃO NÁUTICA DE BRASÍLIA 

Entidade organizadora do iatismo e motonáutica no DF 
 

Reunião Mensal 11.09.2019 

 

Ata da reunião do Conselho de Representantes da Federação Náutica de 
Brasília realizada no dia 11 de setembro de 2019, no Clube da Aeronáutica de 
Brasília - CAER, com início às 19:10 horas, sob a presidência do Sr. Carlos 
Alberto de Miranda Aviz e participação dos filiados ao final nomeados, para 
exame da pauta de trabalhos previamente divulgada.  
 
Ata da reunião anterior – Pendências - a) Alternância dos clubes-sede das 
regatas Solitário e Ele e Ela pendente de entendimento entre os clubes CMIC e 
ICB; b) Reunião deverá ser feita em 12 de outubro com a CBVela para definir 
responsabilidades específicas sobre a vela adaptada; c) Pendentes a indicações 
para grupo técnico que deverá revisar e atualizar no âmbito da FNB os critérios 
de seleção para integrar o Programa Bolsa Atleta do GDF. Marcello Katalinic 
deverá conduzir o grupo;  d) Deverá ser formado grupo para a elaboração de 
check-list de recursos físicos e técnicos necessários à realização das regatas, 
com o objetivo de subsidiar o trabalho dos clubes sede. Ata aprovada. 

 Apresentação da execução financeira e orçamentária de junho de 2019 – O 
Relatório Gerencial de julho foi apresentado e comentado com os 
participantes, destacando-se o ressarcimento das despesas no valor de 
R$2.669,88 havidas com o sistema Sarweb desde a sua implementação, além 
da ajuda de custo para CR e CP, que nesse mês alcançou a cifra de R$ 
1.200,00. Aprovada.  

Programação Orçamentária 2019 – Considerando a movimentação 
financeira atípica havida no período, será efetuado novo estudo para 
atualizar a Programação Orçamentária 2019, inclusive para avaliar o impacto 
de despesas extra-orçamentárias realizadas com aprovação do Conselho. 
Aprovada. 
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Calendário 2019 – O Presidente Aviz disse ter recebido da AABB a informação 
de que a Regata Aniversário Banco do Brasil será realizada apenas no dia 13 
de outubro com veleiros cabinados.  

Ajuda de custo para atletas de ponta  - Considerando o excelente 
desempenho dos atletas Felipe de Santa Ritta e Rondina na Classe Snipe e 
Ricardo Paranhos na Classe 470, o Conselho de Representantes da FNB 
autorizou a concessão de ajudas de custo destinadas a cobrir despesas com 
inscrição nos campeonatos internacionais nos quais participarão 
representando o País e, particularmente, Brasília, o ICB e a FNB. O Vice-
Presidente Marcello Katalinic ressaltou a conveniência de serem 
estabelecidos critérios para essas concessões possibilitando a sua inclusão na 
programação orçamentária da Federação. 

Copa Brasil de Vela – Competição programada no calendário da FNB para o 
período de 14 a 19 de outubro no Iate Clube de Brasília – ICB, com a recepção 
de atletas e inscrições a partir do dia 13. 

Classe Bico de Proa – Criado com o objetivo de incentivar velejadores de 
barcos cabinados não medidos em regras de rating a participar das regatas 
comemorativas verificou-se que a inserção nesse grupo de veleiros precisaria 
se nortear por alguns critérios, visando-se alcançar relativo equilíbrio entre 
os componentes e chances de buscarem resultados positivos. Seria vedada a 
entrada no grupo de barcos de alta performance, medidos e com tripulações 
experientes. Serão mantidos contatos com entidades náuticas de outras 
praças onde a observância de critérios para a entrada na Classe Bico de Proa 
já é observada. Carlos Henrique, Vice Presidente de Náutica da FNB ficou 
incumbido de conduzir o assunto. 

Notícias da FNB – a) O Presidente Aviz informou que esteve em todos os 
clubes acompanhando a instalação das placas de sinalização; b) Aviz disse 
ainda que brevemente deverá ser feito mutirão para limpeza da orla do Lago 
Paranoá; b) Aviz comentou ter solicitado ao GDF providências visando 
controlar a proliferação de capivaras no Lago Paranoá, tendo em vista o 
perigo de contaminação representado pela presença desses animais em 
áreas dos clubes náuticos. 

Assuntos Gerais e Encerramento –   

Vela Adaptada – Ana Paula comentou que a classe solicitou à Federação 
Brasiliense de Vela Adaptada – FBVA a cessão de barcos para a realização de 
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um Campeonato do DF, pleito que não foi atendido. Tarcísio informou que a 
Classe Dingue prepara um barco para que Ana Paula participe do 
Campeonato Brasileiro da Classe. Bruno Pohl e André Chang, instrutores da 
classe de vela adaptada voltaram a relatar a situação atual vivida pelos 
velejadores, a dificuldade para continuarem os treinamentos e, em 
particular, a questão de representatividade junto a órgãos de administração 
do esporte em níveis nacional e internacional. Mantiveram sugestão no 
sentido de se estudar a possibilidade de instituir uma diretoria de vela 
adaptada no âmbito da FNB para suprir essa lacuna. O Presidente Aviz 
ponderou que em outubro próximo teremos encontro com dirigentes da 
CBVela em Brasília, ocasião em que esse tema indicado pela Vela Adaptada 
será abordado. 

 

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: Carlos Alberto de Miranda Aviz – FNB, Rodrigo Leinig Marca – 
CNB, Antônio Marcos do Carmo – CAALEX, Ana Paula Marques – CAALEX, 
Bruno Pohl – Cetefe, Marcello Katalinic Dutra – FNB, Felipe de Santa Ritta e 
Rondina – ICB, Cézar Augusto da Silva Castro – ICB/Snipe, Leone Mendes – 
ICB, Celso Freddi – FNB, Felipe Bombarda Guedes – CAER, Leonardo Fabiano 
Seger – CMIC/FNB, Diogo Rodrigues Pelles – AVOB, André Harding Chang – 
AVOB/Cetefe, Aloísio da Silva Ferreira – AVOB/AABB, Antônio Cláudio 
Lousada – R22/CAER, Flávio Martins Pimentel – ICB, Tarcísio do Vale – 
Dingue/CAALEX, Gabriel Raulino – ICB, José Luiz Azeredo – CAER. 

Brasília, 11 de setembro de 2019 

Celso Freddi secretariou a reunião 
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