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FEDERAÇÃO NÁUTICA DE BRASÍLIA 

Entidade organizadora do iatismo e motonáutica no DF 
 

Reunião do Conselho -  17.02.2022 

Ata da reunião do Conselho de Representantes da Federação Náutica de 
Brasília realizada no dia 17 de fevereiro de 2022, na Associação Atlética 
Banco do Brasil – AABB-DF, com início às 19:00 horas, sob a condução do  
Presidente Sr. Marcello Katalinic Dutra e participação dos filiados ao final 
nomeados para desenvolvimento da pauta de trabalhos previamente 
divulgada. 
O Sr. Marcello em sua saudação de boas vindas solicitou que cada um se 
apresentasse ao grupo. Estavam presentes representantes do Conselho Fiscal, 
dos seis clubes filiados, das coordenações e das flotilhas de oceano e 
monotipos, relacionados ao final.   
 
Execução Financeira e Orçamentária - Em cumprimento à pauta de trabalhos  
foi abordado o tema da execução financeira e orçamentária, com estimativas 
de receita anual de R$47.650,00 e de despesas de R$46.598,00. Fatores 
considerados nessa configuração foram a estimativa de acréscimo de 12% no 
quadro de filiados e de redução nas despesas com CR/CP relativas aos 
Campeonatos do DF, programados para serem realizados em 21 dias. 
 
Calendário de Regatas – Vice Presidente de Vela, David Baker definiu algumas 
normas para intervenção no calendário: 
a) O representante da Classe deverá manter antecipadamente contato com a 

Vice Presidência de Vela e oficializar os pleitos de alterações nas reuniões da 
FNB; 

b) Essa atuação conjunta visará buscar soluções para eventuais coincidências 
de datas na realização dos eventos. O Vice Presidente David lembrou da 
possibilidade de serem programados simultaneamente múltiplos  eventos, 
visto que na raia sul podemos dispor de até duas alternativas e três na raia 
norte do lago Paranoá. 

c) Dias 19 e 20 de março deverá ser realizada a Copa Master de ILCA 6 e 7, com 
base no Iate Clube. 
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d) Agenda de reuniões da FNB: 
    17.03 – CAER, 07.04 – CMIC, 19.05 – CNB, 09.06 – ICB, 14.07 – CAER, 18.08 –                   
ICB, 17.07 – CMIC, 05.10 – AABB, 24.11 – CNB. 
e) Ciclo de palestras abrangendo todas as Classes em datas a serem definidas. 
 
Seminário de Gerenciamento de Regatas – O Presidente Marcello Katalinic 
informou que esse treinamento visa capacitar novos gerentes de regatas. O 
primeiro “Seminário” deverá ser conduzido pelo experiente técnico e velejador 
Ricardo Navarro, estando programado para os dias 29, 30 e 31 de julho de 2022, 
no Iate Clube de Brasília, e os que concluírem com êxito esse treinamento 
poderão ser habilitados junto à FNB como auxiliares de comissão de regatas. 
 
Monotipos – Desenvolvimento, clínicas, regatas, intercâmbio – Reunião com 
os Capitães de Flotilhas de monotipos dos Clubes mostrou-se produtiva. Foram 
analisados o calendário, discutida a Regra 42, sendo solicitado ao final um plano 
de desenvolvimento de cada flotilha. A idéia é a Federação, no âmbito do 
conjunto da vela de Brasília, identificar formas de harmonizar as ações e 
incentivar intercâmbio entre as flotilhas, incluídas nesse contexto as modernas 
modalidades de iQFoil desenvolvidas no Katanka. Em nova etapa deverão ser 
realizadas ações semelhantes junto às flotilhas de Oceano, integrando AVOB, 
Clubes e Federação. 
 
Oceanos – AVOB –O candidato a Presidente da Associação de Veleiros de 
Oceano de Brasília, Homero Corrêa Martins falou do objetivo da entidade em 
ter representante em cada clube náutico e também do trabalho atual de 
reorganização das atividades, inclusive programar reuniões com os velejadores 
nos clubes para a troca de idéias. Ações imediatas de pesagem das 
embarcações e medição das velas são as prioridades atuais. 
 
Regra 42 – Programação de palestra -  Prevista para o dia 03 de março, às 19 
horas, no Clube da Aeronáutica – CAER. Palestrante: David Baker, Juiz Nacional 
da CBVela. 
 
Assuntos gerais e encerramento -  
  
ILCA – Raquel Vasques falou da importância do processo de divulgação das 
atividades náuticas pela FNB, em especial a cobertura através de fotos e vídeos. 
MOTONÁUTICA – O Vice Presidente Giorgio Bottin disse estar realizando 
levantamento das demandas e potencialidades dessa área. 
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CAPITANIA – Débora lembrou a importância de se manter permanente  
comunicação com a Capitania Fluvial sobre as múltiplas atividades náuticas 
realizadas no Lago Paranoá, oficialmente programadas e de treinamento. 
Sugerido convidar a Capitania para fazer parte das reuniões da FNB. 
CNB – Allan Moreira sugeriu incentivar-se a participação de velejadores da raia 
norte em eventos da raia sul. Informou do incentivo aos filiados  para utilizarem 
os barcos do clube e do investimento que vem sendo feito para melhoria da 
infraestrutura da náutica e treinamento de velejadores. 
CAER – Marcelo Takano disse da satisfação de conhecer todos os 
representantes da vela presentes à reunião, e o enorme potencial que o 
trabalho unido desse grupo tem para o desenvolvimento da vela. 
ICB – Representando o Iate Clube de Brasília Marcello Katalinic Dutra falou 
sobre a abertura da escola de vela do clube e Allan Godoy acrescentou detalhes 
sobre a quantidade de alunos, o investimento em profissionais para a 
realização de cursos, capacitação de gerentes de regatas e de marinheiros, área 
de relações humanas e em equipamentos de competição e suporte. 
CMIC – Rodrigo Torres falou da reabertura da escola de vela para jovens e 
adultos, investimento esse que visa superar fase anterior e desenvolver mais 
intenso espírito de competição.  
AABB – Giorgio Bottin representando o clube saudou os participantes e 
lembrou que a regata de aniversário da AABB-DF será no próximo fim de 
semana, dias 19 e 20, estando todos convidados. 
DINGUE – Tarcísio do Vale, capitão da flotilha, abordou também o tema de se 
incentivar o intercâmbio entre velejadores das raias norte e sul. Citou que na 
regata de abertura da temporada da Classe Dingue, realizada no Cota Mil, não 
compareceu ninguém da raia norte. A participação da Classe nas regatas é em 
média de quinze barcos. Vários conjuntos deverão ir para o Campeonato 
Estadual do Rio de Janeiro que vai ser disputado na Lagoa Rodrigo de Freitas, 
com a expectativa de mais de 100 barcos. Tarcísio sugeriu que nas regatas 
festivas os clubes os clubes poderiam programar mais de uma regata para as 
classes monotipo. 
ILCA – Raquel Vasques, Coordenadora da classe disse da importância de os 
clubes incentivarem os velejadores, com foco, principalmente, na vela jovem. 
RANGER22 – José Luiz Azeredo Capitão da Flotilha, representado na ocasião 
pelo Presidente Marcello Katalinic,  comunicou a realização da Assembléia 
Ordinária Anual da Classe Ranger do DF e a reeleição, por unanimidade, da 
diretoria, que está assim constituída: Capitão: José Luiz Azeredo, Vice-Capitão: 
Felipe Bombarda Guedes, Secretário: Henrique Leite Cavalcanti, Tesoureiro: 
Igor Rocha Azevedo . Informou também a realização, em agosto, do 
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Campeonato Centro Brasileiro de Ranger22, em Brasília, e a promoção de 
oficinas de vela para a Flotilha – teoria e prática. 
FINN – Giorgio Bottin, comentando que a Flotilha FINN DF já é a maior do Brasil, 
resultado do empenho dos velejadores e excelente relacionamento do grupo, 
informou que neste ano o Campeonato Sul Americano da Classe FINN será 
realizado em Brasília. 
OPTIMIST – Paulo Lunetta, Coordenador da Classe no DF ressaltou a 
necessidade da se realizarem ações visando integrar  esforços entre todos os 
Clubes para o desenvolvimento da Classe Optimist no DF, inclusive apoio para 
deslocamento dos Optimists. 
DELTA26 – Ivan Malheiros, Capitão da Flotilha disse das iniciativas que vêm 
sendo adotadas visando resgatar a presença da Flotilha Delta26 nas regatas, 
havendo boas perspectivas para o atingimento desse objetivo. Na 
oportunidade manifestou, em nome da Flotilha, integral apoio à nova Diretoria 
da FNB. 
ICB – Allan Godoy, representando o Iate Clube de Brasília, comentou as 
programações em curso para a realização de campeonatos de nível nacional da 
Classe Optimist, tais como o Campeonato Brasileiro de 2023 e a Copa Brasil de 
Estreantes, ações que visam incentivar a vela e inclusive atrair velejadores de 
fora do DF. 
HOMENAGENS – O Presidente Marcello Katalinic Dutra, ao encerramento dos 
trabalhos, solicitou uma salva de palmas para homenagear duas personalidades 
que, em toda vida, dedicaram à vela todo seu empenho, competência e 
carinho: Cézar Castro e Guilherme Raulino.  
 
Participaram da reunião, por ordem de assinatura na folha de presença: 
Marcello Katalinic Dutra – FNB, Maurício Carneiro de Albuquerque – FNB, Paulo 
Alberto Lunetta – Optimist, Heber Jorge Ramos Brandão – FNB, Débora S. 
Medeiros – CAER, Allan Moreira – CNB, Marcelo Takano – CAER, Rodrigo Torres 
– CMIC, Ezequiel Roberto Costa Medeiros – FAST230, Raquel Vasques – ILCA, 
Giorgio Bottin – FNB/AABB, Allan Godoy – ICB, Andrey Godoy – ICB, Tarcísio do 
Vale – DINGUE, David Baker – FNB, Celso Freddi – FNB.  
Brasília, 17 de fevereiro de 2022 
Celso Freddi – secretariou a reunião 
 

FEDERAÇÃO NÁUTICA DE BRASÍLIA 
Marcello Katalinic Dutra 

Presidente 

 


