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FEDERAÇÃO NÁUTICA DE BRASÍLIA 

Entidade organizadora do iatismo e motonáutica no DF 
 

Reunião Mensal 14.11.2019 

Ata da reunião do Conselho de Representantes da Federação Náutica de 
Brasília realizada no dia 14 de novembro de 2019, no Cota Mil Iate Clube - 
CMIC, com início às 19:10 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 – Definido que a alternância dos clubes-sede das 
regatas Solitário e Ele e Ela não será, por ora, adotada  podendo ser 
reexaminado o assunto em próxima oportunidade. Ata aprovada. 

 Apresentação da execução financeira e orçamentária de junho de 2019 – 
Comentado pela Diretoria Administrativa que a ocorrência de despesas 
extraordinárias onerou a rubrica de recursos destinados a solenidades e 
exposições, alcançando em outubro 62,5% da verba programada, sendo o 
saldo insuficiente para cobrir as despesas com a cerimônia de premiação dos 
campeonatos oficiais da Federação. O tema deverá ser apreciado na  reunião 
de dezembro. Aprovada.  

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

Eleições – Nos termos do Capítulo V da Estatuto da Federação Náutica de 
Brasília, cujos artigos 29 e 30 foram lidos para os participantes, foi declarada 
aberta a recepção de chapas concorrentes à eleição da nova Diretoria da FNB 
para o biênio 2020/2021. O filiado Flávio Pimentel apresentou chapa 
completa para disputa do pleito, formada por representantes de todos os 
clubes náuticos em busca de integração e compartilhamento das forças que 
trabalham pelo desenvolvimento do  esporte náutico. A eleição se fará um 
turno único dentro da reunião ordinária do Conselho de Representantes do 
mês de dezembro. 

Campeonatos do DF – Comunicado pelo Diretor Administrativo que todos os 
campeonatos oficiais da Federação já realizados estavam dentro das 
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disposições regulamentares estando, pois, homologados. Pendentes apenas 
os campeonatos da regra Bravo, Laser 4.7 e Optimist, cujas súmulas não 
tinham ainda sido recebidas. 

Calendário 2020 – Distribuída aos participantes a versão 09 do calendário 
2020, que já fora encaminhada para exame prévio a todos os intervenientes. 
Esclarecido que nessa versão se levou em conta a premissa de não haver 
programação paralela em datas de regatas comemorativas dos clubes e 
também a conveniência de se aglutinarem eventos, sem perda de qualidade, 
para possibilitar enquadramento no nosso congestionado calendário. Flávio 
Pimentel comentou os preparativos para a realização do Campeonato 
Brasileiro de Laser Radial e o Campeonato Brasileiro de Laser Standard e 4.7, 
programados ambos para o período de 4 a 16 de janeiro de 2020 no ICB. 
Ressaltou  o importante apoio do CBC no tocante a despesas com passagem, 
hospedagem e complementares para todos os árbitros e representantes. 

Notícias da FNB – a) Bolsa Atleta – Instrução Normativa 06/12 – Debatida a 
necessidade de realização de estudos para atualizar os parâmetros 
definidores de classificação para o Programa Bolsa Atleta do Governo do 
Distrito Federal. Sugerido que no início da próxima gestão da FNB já se tenha 
os indicadores que vierem a valer para todo o ano de 2020; b) O Vice-
Presidente Homero disse da importância de se buscar trazer eventos para a 
raia sul, gerando comprometimento dos clubes com o aperfeiçoamento dos 
parâmetros de infraestrutura logística e de pessoal; c) Cézar Castro fez um 
apelo para que a Federação se voltasse para a vela com uma atuação ativa 
junto aos clubes, também visando a capacitação e treinamento de todos os 
intervenientes, de modo a possibilitar a realização de competições com alto 
nível técnico.   

Assuntos Gerais e Encerramento  

AVOB – O Presidente da AVOB, Diogo Pelles agradeceu ao Cota Mil pelo 
apoio para a realização do Campeonato dos Veleiros da Regra BRAVO. 
Participaram 14 embarcações, com 57 velejadores. Informou que 
proximamente será realizada reunião da Associação para definição dos 
grupos e enquadramento dos veleiros. 

FINN – Leo Seger falou da expectativa de realização do Campeonato 
Brasileiro da Classe Finn, programado para o período de 26 de fevereiro  a 1º 
de março de 2020 no Iate Clube de Brasília. Ressaltou também o propósito 
de trazer mais regatas para a raia sul, citando o Centro Oeste de Finn, o 
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Torneio Flotilha Sul e a Copa Master dessa categoria. Citou, por importante, 
a necessidade de se compartilhar as raias entre as várias classes. 

OPTIMIST -   André Dantas lembrou que o calendário de regatas da Classe 
Optimist tem que levar em consideração os compromissos de aulas e provas 
escolares dos velejadores. Portanto, os horários das competições precisariam 
ser definidos tendo como prioridade esses parâmetros. Pimentel comentou 
a iniciativa do Iate em convidar crianças para conhecerem o Optimist e a 
sensação de velejar. Falou também das aulas de vela pelo CIATE. 

 

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, Edson R. Moraes – CMIC, Cézar 
Augusto da Silva Castro – ICB, André Dantas – Optimist/ICB, Rafael dias 
Silveira – Laser, Flávio Martins Pimentel – ICB, Diogo Rodrigues Pelle – AVOB, 
Leonardo F. Seger – FNB, Marcello Katalinic Dutra – FNB, ICB, CMIC, Celso 
Freddi – FNB. 

Brasília, 14 de novembro de 2019 

Celso Freddi secretariou a reunião 
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