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FEDERAÇÃO NÁUTICA DE BRASÍLIA 

Entidade organizadora do iatismo e motonáutica no DF 
 

Reunião de 07.10.2021 
 

Ata da reunião do Conselho de Representantes da Federação Náutica de 
Brasília realizada no dia 07 de outubro de 2021, com início às 19:00 horas, 
sob a condução do Presidente Flávio Martins Pimentel, para exame da 
seguinte pauta de trabalhos: 

Execução financeira e orçamentária – A Vice-Presidência Financeira e 
Administrativa comentou a execução orçamentária até o mês de setembro, 
que apresentou a realização de 62,42% das receitas programadas e seu 
possível impacto na programação das despesas. 

Calendário 2021 – Aprovado o adiamento do DF da Classe Optimist para os 
dias 13 a 15 de novembro, no ICB 

Calendário 2022 – CNB – Regata Batalha Naval do Riachuelo: (11 e 12 de 
junho)  monotipos no sábado e cabinados no domingo. Reiterada a 
necessidade de remanejamento dos seguintes eventos programados para a 
mesma data de uma regata de Clube: “Copa Centro Oeste Master da Classe 
Snipe” e “Copa Master da Classe FINN”. 

Ajudas de custo – Conforme disposto na Instrução Normativa 08/13 da FNB 
eventuais ajudas de custo não podem ser concedidas a velejadores que já 
recebem verbas do Programa Bolsa Atleta do Governo do Distrito Federal 
ou do Governo Federal. 

Ajudas de Custo de CR e ajudantes – Em pauta, na dependência da emissão 
de Instrução Normativa. 

Apoio a Atividades Náuticas – Jogos completos de bandeiras para as 
Comissões de Regatas serão entregues aos cinco clubes filiados à FNB na 
cerimônia de premiação dos campeonatos do DF 2021 programada para o 
dia 14 de dezembro, no Iate Clube de Brasília. 
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Pareceres do Conselho Fiscal – A SOMAR informou que vai concluir a 
disponibilização dos documentos contábeis referentes aos exercícios de 
2020 e 2021 no próximo dia 08.10.2021, devendo o Conselho Fiscal realizar 
a análise pertinente e apresentar em breve o seu parecer. 

Eleições – O prazo para apresentação de chapas concorrentes é 11 de 
novembro de 2021, data da reunião mensal do Conselho de Representantes 
e instruções específicas seguem em anexo a esta ata. A eleição será 
realizada no dia 14 de dezembro de 2021, com início às 19 horas, 
integrando a pauta de trabalhos da Assembleia Geral Ordinária da 
Federação Náutica de Brasília   

Assuntos Gerais e Encerramento 

CAER – Representando o Clube da Aeronáutica o Major Marcelo comentou 
a próxima realização da Regata Dia do Aviador nos dias 23 e 24 de outubro. 
O Presidente Flávio disse estar o Iate Clube à disposição para auxiliar na 
montagem da Comissão de Regatas. Marcelo informou ainda que recente 
ataque de capivara que feriu marinheiro do clube foi relatado à entidade 
responsável pelo meio ambiente em busca de orientação. Comandante 
André, do Clube Naval, deu boas vindas ao Major Marcelo e informou que a 
solução encontrada no Naval foi cercar toda a orla impedindo a entrada das 
capivaras. 

OPTIMIST – Frederico Viegas,  Coordenador da Classe Optimist DF 
incentivou o Clube da Aeronáutica a colocar pra frente a escola de vela lá 
em atividade, podendo para isso contar com o apoio integral da Classe 
Optimist. Informou ainda que três velejadores foram convocados e deverão 
participar do Campeonato Sul Americano da Classe Optimist em Mar Del 
Plata, Argentina, em dezembro. 

Carlos Aviz – Representante da FNB junto ao Comitê  da Bacia Hidrográfica 
do Paranaiba, Aviz informou que os testes têm revelado a boa 
balneabilidade da água do Lago Paranoá e  que o referido Comitê deverá 
promover cursos  sobre as atividades que realiza. Agradeceu à FNB o apoio 
na divulgação do projeto dos barcos HPE25, ressaltando a importância de a 
divulgação desse projeto alcançar todos os clubes náuticos de Brasília, 
inclusive aqueles que teriam interesse em abraçar a flotilha de HPE25. O 
Presidente Flávio disse entender que, pelas características, trata-se de um 
barco que pode ser interessante para Brasília. Solicitou ao Aviz que historie 
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e encaminhe para a FNB o andamento do projeto, objetivos e parâmetros 
dos clubes para acolher os barcos. 

Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião da qual se lavrou a 
presente ata. Compareceram presencialmente: Flávio Martins Pimentel – 
FNB – ICB e Major Marcelo – CAER; e “on line”: Frederico Viegas de Lima – 
ICB-Optimist,  André de Araújo Costa- CNB, Carlos Alberto de Miranda Aviz 
e Celso Freddi – FNB.     

Brasília, 10 de outubro de 2021 –  

Celso Freddi secretariou a reunião. 


