
Assembleia geral extraordinária 
Súmula da reunião realizada em 21/12/2017  

 

 

Data e hora: 21/12/2017 – 19:30 horas Local: Terminal Náutico da Bahia 

Participantes: 

Fabrício Galvão – Capitão; Adriano (Veleiro Desmantelo); Eduardo Santiago (Veleiro Jion); 
José Luis (Veleiro MonPere); Gerald Wicks (Veleiro Marujo’s);Wilton Edington (RGS); Fabri-
zio Cruz (Veleiro Das Marias I); Antonio Barreto (Veleiro Nina); Wilder Gouveira (Veleiro Ma-
racatu); Arnaldo Pimenta (Veleiro Spyrogiro); Lúcio Bahia (Veleiro Ventania); Jobson (Veleiro 
Sea Walker II); Everton Fróes (Via Náutica); Fleury Filho (Veleiro Carapeba); Carlinhos San-
tana (Veleiro Xéu); Sérgio Damica (Veleiro Capitão Caverna). 

Área: Geral 

Objetivo: Eleição CAPITÃO E VICE-CAPITÃO 2018 

 
1. Assuntos e decisões. 

 
1- Abertura: 

Fabrício abriu a Assembléia às 20:00 hs fazendo um resumo sobre a sua gestão e informando 
que não havia candidatos para assumir a Flotilha, solicitando que alguém da Assembléia se can-
didatasse ou que fossem sugeridos nomes para consulta. 
 

2- FVOBA x FENEB: 
Wilton questionou sobre a relação com a Federação. Fabrício respondeu explanando sobre a falta 
de cooperação da Federação com os projetos da Flotilha e que conforme decidido na Assembléia 
anterior a documentação para fundação da Associação está pronta aguardando a transferência 
do comando para definição sobre a continuidade ou não do processo. 

 
3- Eleição para Capitão: 

Retornando ao assunto principal, Gerald falou sobre a participação na reunião e que ali estavam 
presentes as pessoas que realmente se importam com a Vela de Oceano, e que se não tivermos 
um capital na reunião, devemos marcar uma nova reunião para definição. 
Fróes se colocou falando sobre características que ele julga ser importante para assumir a Floti-
lha; que essa pessoa precisa ter uma atitude construtiva e possa colaborar com facilidade de 
acesso a pessoas e organizações; no que teve o apoio de Fleury. Barreto concordou em parte, 
lembrando que o que realmente a flotilha precisa é de um líder. 
Wilder entretanto acha importante que haja uma entidade jurídica para financiar e/ou patrocinar o 
Capitão e a Flotilha. Fabrízio falou sobre a necessidade de se apoiar o próximo capitão pois o re-
sultado do seu trabalho reflete sobre toda a Flotilha. 
Fleury questionou sobre as atribuições do Capitão, ao que Fabricio explanou sobre o papel de lí-
der na organização do campeonato. A seguir foi decidido adiar a eleição, tendo sido marcada 
a próxima reunião para o dia 08 de janeiro de 2018às 19:30 hs em local a ser definido. 
 

4- Federação para 2018: 
A seguir Fabrício falou sobre a necessidade de se decidir sobre a obrigatoriedade ou não de se 
estar em dia com a Federação, para participar do Campeonato Baiano de Vela de Oceano 2018. 
Após discussão foi definido pela continuidade da obrigatoriedade, tendo a votação 09 (nove) vo-
tos a favor e 04 (quatro) votos contra. 
Ainda sobre a relação com a Feneb, foi discutido o tipo de apoio que se esperava e o apoio que 
efetivamente foi dado pela Federação, havendo discordância entre pontos de vista, com posicio-
namentos de Geraldo, Fabrício, Fleury e Barreto.  
 
Tendo sido estas as definições, a Assembléia encerrou-se às 22:00 horas. 
 

 


