
 

 

 

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO TÉCNICO DE VELA 
 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VELA | CBVela 

 
1- Data, Local e Hora: reunião realizada às 18:00h do dia 19 de maio 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 Técnico de Vela CBVela pelo link 

https://us02web.zoom.us/j/88489495844. 

 
2- Presenças: 

Claudio Biekarck   Presidente do Conselho Técnico de Vela  
Filipe Martins Novello   Representante CBVela 
Pedro Bulhões    Representante CBVela   
Torben Grael    Representante COB  
Eduardo Abad    Representante do Comitê Técnico de Vela 
Bruno Prada    Representante da Comissão de Atletas 
Gabriela Nicolino   Representante da Comissão de Atletas 
Eduardo Melchert   Representante da Vela Jovem 
Herivelton Ferreira   Representante da Vela Adaptada 
Alexandre Welter   Representante das Federações Estaduais 
Juan Sienra Ignacio   Gerente Técnico CBVela 
Ricardo Paranhos   Coordenador Núcleo de Base CBVela  
Mariany Marques   Secretária de reunião 
 

3- Pauta: 

1. Homologação da Equipe Brasileira de Vela que irá representar o país nos 

Jogos Sul Americanos, a serem realizados no mês de outubro de 2022, em 

Assunção, Paraguai. 

 
4- Discussão da Pauta: 

O Presidente do Conselho Técnico de Vela, Claudio Biekarck, iniciou a reunião 
solicitando que Ricardo Paranhos apresentasse o relatório técnico da Copa Brasil de Vela 
de Praia – Etapa Arraial do Cabo. Conforme apresentado no relatório técnico 
disponibilizado aos membros do CTV via e-mail de convocação, Ricardo Paranhos 
apresentou uma contextualização sobre as condições dos dias de regata, os desafios da 
organização do evento e o regime de vento ao longo da realização evento. Em seguida, 
Claudio Biekarck comunicou aos membros do CTV que o objetivo da reunião seria a 
homologação da equipe brasileira de vela que irá disputar os Jogos Sul Americanos e 
esclareceu que a ideia inicial da equipe técnica da CBVela em nota oficial, era enviar uma 
equipe jovem para os Jogos Sul Americanos, no entanto, em virtude de uma circular do 
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COB, a equipe técnica fez uma abertura na nota oficial permitindo que eventualmente, 
nas Classes que não tiverem nível suficiente, ou nas Classes que não tiverem 
representação na seletiva, a área técnica poderia consultar o CTV para fazer a indicação 
de outros atletas, inclusive da categoria adulto.  
A homologação da Equipe Brasileira de Vela que irá representar o país nos Jogos Sul 
Americanos foi colocada em votação aberta. Para cada Classe, foi apresentada uma 
breve avaliação das regatas do evento classificatório para os Jogos Sul Americanos, 
abrindo para votação e considerações do CTV. Para a Classe iQFoil Feminino, foi 
informado que Pelo Art. 8 da Nota oficial a categoria iQFoil feminino não atingiu o número 
de participantes necessários para serem convocados pelo resultado do evento indicador. 
Nesse sentido o posicionamento do CTV para integrar a delegação foram de 8 votos para a 
atleta Giovanna Prada e 1 voto para Larissa Schenker, sendo que a votação não contou com 
a participação do representante dos atletas, Bruno Prada, em virtude de seu parentesco 
com a atleta selecionada. No iQFoil Masculino, o atleta Guillherme Plentz, vencedor da 
seletiva, foi escolhido para integrar a delegação por unanimidade. Na Classe ILCA 7 
masculino a decisão do CTV foi pelo atleta Felipe Fraquelli, vencedor da seletiva, por 
unanimidade. Enquanto no ILCA 6 feminino a decisão unanime foi a favor da atleta Isadora 
Dal Ri, vencedora da seletiva na categoria sub 24 feminina. No Sunfish Feminino, classe não 
participante da seletiva, a atleta Gabriella Kidd, vencedora na categoria ILCA 6 feminina e 
segunda no geral, foi escolhida para integrar a delegação por unanimidade. Para a Classe 
Sunfish masculino, foi informado que o atleta Matheus Dellagnelo, bicampeão 
panamericano da classe, informou por e-mail para CBVela que não teria disponibilidade de 
participar do evento e, nesse sentido, a decisão unanime do CTV foi pela indicação do atleta 
Erick Carpes, vencedor na categoria ILCA 6. Para a Classe Snipe Misto, a dupla José Irineu e 
Giovana Simas foi escolhida por unanimidade para integrar a delegação. Torben Grael, se 
absteve de votar na classe Snipe Misto em função de seu vínculo de parentesco com um dos 
atletas.  

Nesse sentido, os atletas homologados para compor a Equipe Brasileira de Vela nos Jogos 
Sul Americanos 2022, são:  

iQFoil Feminino Giovanna Prada 
iQFoil Masculino Guillherme Plentz 
ILCA 7   Felipe Fraquelli 
ILCA 6 Feminino Isadora Dal Ri 
Sunfish Feminino Gabriella Kidd 
Sunfish Masculino Erick Carpes 
Snipe Misto  José Irineu e Giovana Simas 
 

Tendo em vista a pauta do dia ter sido finalizada e não havendo mais assuntos a serem 
tratados, o presidente, Claudio Biekarck, agradeceu a presença de todos, declarando a 
reunião como encerrada e essa ata redigida pela secretária da reunião. 
 


