ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

Data: 21 de maio de 2019
Horário de início: 11:00

Horário de término: 11:45

Local: Rio de Janeiro/RJ
Presentes:
Hugo Motta Bacêllo Mósca – Chairman do Conselho Fiscal;
Daniel Azevedo – Membro do Conselho Fiscal;
Felipe Arantes – Membro do Conselho Fiscal;
Sérgio Ferraz – Membro do Conselho Fiscal;
Jonatas Gonçalves – Presidente da Federação do Rio de Janeiro;
Ana Carolina Reimer Mendes – Secretária da Reunião;
Pauta:
1. Panorama Geral da CBVela;
2Projetos, fontes de receita e comissionamento;
3. Cursos e Clínicas;
4. Reunião World Sailing;;
5. Aprovação das Contas do 1º Trimestre
Ao iniciar a Reunião, seguindo o item 01 da Ordem do dia – Panorama Geral da CBVela,
ochairman do Conselho Fiscal Hugo Mósca apresentou o panorama geral da Confederação
e as medidas tomadas no que cerne a gestão e corte de custos pela confederação após o
corte da Lei Piva. Hugo Mósca apontou alguns cortes de custo já realizados pela
Confederação assim como a mudança que será percebida nas Demonstrações Contábeis
da entidade nos próximos meses, onde antes as despesas operacionais atingiam um
número muito maior que o novo target de R$100.000,00 mensais para essas despesas no
próximo trimestre do ano. Um dos cortes foi o valor pago à Contabilidade: o contrato atual
está se encerrando e a CBVela está buscando cotações em valor mais reduzido. Hugo
perguntou se algum conselheiro gostaria de fazer alguma indicação. Sergio Ferraz
comentou que iria enviar um contato de uma empresa confiável para Jonatas incluir nas

cotações que estão sendo realizadas.
Aproveitando o panorama geral e contando tudo o que está em transição dentro do dia da
entidade, o chairman aproveitou para explorar o item 02 da Ordem do dia – Projetos,
Fontes de Receita e Comissionamento, explicando ao Conselho Fiscal que CBVela está
trabalhando em projetos que visam atrair novas receitas para a entidade, além de promover
seu desenvolvimento institucional. Deu alguns exemplos de projetos, como o Sailing
Experience, o Sailing Talk, a negociação com canal de streaming para transmissão e
ampliação do público das regatas, o clube de Vela e outros, solicitando apoio dos senhores
conselheiros e seus respectivos networks para encontrar parceiros. Ressalvou que os
projetos ainda estão embrionários. Daniel Azevedo pediu a palavra para contar que um
projeto parecido com o Clube da Vela já está em prática em Fortaleza há aproximadamente
um mês agora; o aluguel dos barcos para passeio possibilita ajudar projetos sociais ligados
a prática esportiva da Vela e tem como objetivo a democratização do esporte. Felipe
Arantes solicitou à CBVela que, tão logo tenha o portfólio de projetos, o envie aos
conselheiros, para que possam auxiliar sua promoção.
Para falar sobre o item 03 da Ordem do Dia - Cursos e Clínicas ministrados pela
CBVela, Jonatas Gonçalves anunciou que a partir deste ano os cursos e clínicas terão uma
taxa de inscrição, o curso consiga se pagar por si só, ajudando a fomentar o esporte,
capacitar profissionais e tornar a vela mais acessível.
Hugo Mósca deu início ao item 04 da Ordem do Dia - Reunião World Sailing, comentando
sobre a democratização nas decisões da reunião anual da World Sailing. Hugo ressaltou
sobre a pesquisa online disponível no site oficial e nas redes sociais da CBVela pedindo a
opinião da comunidade da vela para as questões mais importantes que foram tratadas na
reunião, ressaltando que o presidente Marco Aurelio, durante a reunião da World Sailing,
se portou como um representante da comunidade, votando de acordo com o resultado da
pesquisa online – e portanto de acordo com a vontade da comunidade. Alcançando o item
05 da Ordem do Dia - Aprovação das Contas do 1º Trimestre; Hugo Mósca aproveitou
para lembrar que as Demonstrações Financeiras do primeiro trimestre haviam sido
previamente enviadas com 10 (dez) dias de antecedência e disponíveis para análise dos
membros do Conselho Fiscal antes da aprovação, e passou a palavra para as devidas
considerações dos senhores conselheiros Felipe Arantes solicitou que, oportunamente, à
luz dos cortes de recursos oriundos da Lei PIVA, a CBVela possa enviar ao Conselho o

novo orçamento da entidade, que ilustre as mudanças informadas. Sergio Ferraz indagou
a respeito da aquisição de embarcações por R$190.000,00. Hugo Mósca explicou que este
valor foi referente à compra de dois botes e que, no futuro, essas embarcações podem se
tornar ativos parar gerar receita de aluguel ou até mesmo um ativo para realização de
eventos independentes da vela, relembrando o projeto do Clube da Vela abordado no início
da reunião.
Sem mais perguntas, Hugo Mósca deu início a votação para aprovação das contas do
primeiro trimestre de 2019 da CBVela. Os três membros do Conselho Fiscal deram o seu
aceite e por unanimidade as contas foram aprovadas.
Jonatas Gonçalves com a palavra pontuou que a próxima reunião ordinária do Conselho
Fiscal se dará em agosto para a análise das demonstrações do segundo trimestre de 2019,
que em caso de Pauta ou alguma matéria urgente, caberá aos membros do Conselho Fiscal
ou da CBVela convocar reunião extraordinária. Não havendo mais assuntos a tratar, Hugo
Mósca agradeceu novamente a presença e o comprometimento de todos os membros
declarando a reunião como encerrada e essa ata redigida pela secretária da reunião.

