ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VELA | CBVela
1- Data, Local e Hora: reunião realizada às 17:00h do dia 17 de fevereiro de 2022
na sede da Confederação Brasileira de Vela, sito Av. Infante Dom Henrique, S/N
| Marina da Glória – Loja 19A | Glória, Rio de Janeiro / RJ – CEP.: 20021-140 e
por meio de plataforma virtual denominada Zoom com o ID de reunião 884 8949
5844, senha 123 e disponível para todos os membros do Conselho de
Administração CBVela pelo link https://us02web.zoom.us/j/88489495844.
2- Presenças:
Marco Aurélio de Sá Ribeiro
Hugo Motta Bacelo Mósca
Claudio Biekarck
Márcio Cruz
Wellington Vitorino
Isabel Swan
Claudia Balestrin
Thaís Ferreira
Mariany Marques

Presidente CBVela
Diretor Administrativo
Diretor Técnico
Membro do Conselho de Administração
Membro do Conselho de Administração
Membro do Conselho de Administração
Membro do Conselho de Administração
Auxiliar Técnico
Secretária de reunião

3- Pauta:
1.
2.
3.
4.
5.

Evento de Araruama e Arraial do Cabo
Convênio Ministério da Cidadania
Convênio Ilhabela
Convênio Governo de São Paulo
Situação de Acesso aos recursos da Loteria

4- Discussão da Pauta:
Ao iniciar a reunião, o Presidente da Confederação Brasileira de Vela, Marco Aurélio de
Sá Ribeiro, contextualizou a situação da confederação no âmbito financeiro, abordando
as despesas mensais para a manutenção do escritório e do esporte da vela, e a previsão
de receitas da entidade para o ano de 2022. Nesse sentido, Marco Aurélio reforçou a
necessidade da CBVela adotar uma postura mais proativa em termos de captação de
recursos, visando tornar-se autossustentável. Seguindo para o primeiro item da pauta:
1- Evento de Araruama e Arraial do Cabo, Marco Aurélio reportou os resultados do
Campeonato Internacional de Kitesurf realizado em Araruama nos dias 04 a 06 de
fevereiro, avaliado de forma bastante positiva pela equipe técnica CBVela. Comentou
ainda que haverá um evento a ser realizado em parceria com a prefeitura de Arraial do
Cabo em maio deste ano. Ressaltou que a missão da CBVela não é organizar eventos,
mas desenvolver a Vela nacional; portanto, para que a entidade se envolva na
organização de eventos, tarefa custosa em termos monetários e de pessoal, é preciso

que seja lucrativo. Os eventos citados, em Araruama e em Arraial do Cabo, seguem esta
estratégia. Seguindo o segundo item da pauta, 2- Convênio Ministério da Cidadania, o
presidente comunicou que a CBVela fechou um convênio com o Ministério da Cidadania
que vai permitir a contratação de dois profissionais para trabalhar na Confederação
Brasileira de Vela. Passando ao terceiro item da pauta, 3- Convênio Ilhabela, foi
informado que a CBVela está negociando com a prefeitura de Ilhabela um convênio para
assumir a parte técnica da Vela na cidade, cuidando do Centro de Alto Rendimento, a
escola Lars Grael e a realização da Copa Brasil de Vela. A conselheira Isabel Swan
aproveitou o momento para perguntar sobre a situação dos barcos da CBVela que ficam
no pátio da Marina da Glória e qual seria o planejamento para o equipamento. O
presidente Marco Aurélio esclareceu que o equipamento disponível no pátio está sendo
utilizado com recorrência e fica naquela área para facilitar o acesso dos velejadores aos
barcos, mas que será confirmado com a equipe CBVela se todos os barcos têm saída.
Informou que a equipe técnica tem a orientação de guardar o barco caso o mesmo não
tenha previsão de ser utilizado nos próximos sete dias. Marco Aurélio seguiu para o
quarto item da pauta, 4- Convênio Governo de São Paulo, inteirando os membros do
conselho sobre a possibilidade de celebração de um convênio com a Prefeitura e o
Governo do Estado de São Paulo, informando que a Prefeitura verbalizou a utilização do
antigo clube municipal da cidade pela CBVela. Marco reforça a importância do trabalho
de compliance do Conselho de Administração frente aos novos convênios que a CBVela
tem feito. Em seguida, passou para o quinto item da pauta, 5- Recursos da Loteria
Esportiva: o presidente da Confederação esclareceu aos membros do conselho sobre a
negociação junto ao COB, para que a CBVela volte a ter acesso aos recursos da loteria
federal. Tendo terminado todos os itens da pauta, o presidente acrescentou alguns
pontos à reunião, anunciando a Cartilha de Boas Práticas da Vela Feminina, desenvolvida
pelo Comitê de Vela Feminina, propondo a criação de um evento para o lançamento do
Manual, sugerindo que fosse feito durante a Seletiva de Optimist em Florianópolis, nas
datas de 07 a 13 de março e pediu para que a Conselheira Isabel Swan, que ajudou a
produzir a cartilha, verificasse sua disponibilidade para participar do evento. O
presidente informou ao conselho que será marcada uma Assembleia Extraordinária para
debater sobre a criação de filiais para a Confederação Brasileira de Vela em Brasília, São
Paulo, Recife e Rio de Janeiro. Tendo em vista a pauta do dia ter sido finalizada e não
havendo mais assuntos a serem tratados, o Presidente agradeceu novamente a
presença de todos os membros da Diretoria declarando a reunião como encerrada e
essa ata redigida pela secretária da reunião.

