
 

 
 

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ÉTICA 

 

Data: 06 de fevereiro de 2019 

Local: Rio de Janeiro/RJ 

Presentes: Marco Aurélio de Sá Ribeiro – Presidente da CBVela; 

Thomas LowBeer – Presidente do Conselho de Ética da CBVela; 

Sérgio Kraemer – Vice-Presidente do Conselho de Ética da CBVela; 

Arthur Lopes – Membro do Conselho de Ética da CBVela; 

Betânia Dumoulin – Membro do Conselho de Ética da CBVela; 

Mauricio Albuquerque – Membro do Conselho de Ética da CBVela; 

Ana Carolina Reimer – Secretária da reunião; 

 

Pauta: 

1. Panorama Geral da CBVela; 

2. Eleição de um Presidente para o Conselho de Ética; 

3. Regimento Interno do Conselho de Ética; 

4. Calendário anual do Conselho de Ética;  

 

Em 06 de fevereiro de 2019, às 10 horas,deu-se inicio na sede da Confederação 

Brasileira de Vela localizada na cidade do Rio de Janeiro/RJ na forma remota a 

primeira reunião da nova formação do Conselho de Ética da CBVela, presidida pelo 

Presidente da Confederação, Marco Aurélio de Sá Ribeiro, estando presente os 

integrantes do conselho Thomas LowBeer, Sérgio Kraemer, Arthur Lopes, Betânia 

Dumoulin e Maurício Albuquerque.  

Ao iniciar a Reunião, seguindo o item 01 da Ordem do dia – Panorama Geral da 

CBVela, o Presidente Marco Aurélio de Sá Ribeiro apresentou o panorama geral da 

Confederação, destacando a importância de um Conselho de Ética como órgão 

deliberativo independente e dando total liberdade e acesso a todos os membros tanto 

a sede da CBVela como também a documentos que julgarem pertinentes para 

analisarem cada caso que chegar ao Conselho. Dando seguimento ao panorama 

geral, a Conselheira Betânia Dumoulin iniciou uma rodada de apresentação pessoal 



 

 
 

que se estendeu à todos os membros do Conselho de Ética.  

Após isso, passou a palavra para Sérgio Kraemer que abriu o Item 02 da Ordem do 

dia – Eleição de um Presidente do Conselho de Ética da CBVela. Sérgio pontuou 

a importância de, em um primeiro momento, ter um Presidente do Conselho de Ética 

ligado diretamente ao esporte da Vela estando a frente dos primeiros casos de 

investigação e debate do Conselho da entidade. A votação para ocupar este cargo 

ficou entre os membros Sérgio Kraemer e Thomas LowBeer, que após deliberação, 

tomou posse da Presidencia do Conselho.   

Thomas LowBeer, Presidente do Conselho de Ética, tomou a palavra para dar inicio 

ao Item 03 da Ordem do Dia – O Regimento Interno do Conselho de Ética da 

CBVela, pedindo que a secretária da reunião enviasse a todos os membros o Código 

de Ética e Conduta da entidade, pontuando que após análise detalhada deste 

documento por todos os membros do Conselho, o Regimento Interno seria 

formalizado na próxima reunião.  

O Presidente da Confederação, Marco Aurélio de Sá Ribeiro pediu a palavra para dar 

inicio ao Item 04 da Ordem do dia – Calendário Anual do Conselho de Ética, o 

Presidente em exercicio salientou a importância para a Confederação de que esse 

Conselho em um primeiro momento se reunisse de 15 em 15 dias para alinhar seus 

Conselheiros com as questões éticas que surgem com relação ao esporte e a 

entidade e destacou que todo o material para análise de caso a caso será enviado a 

todos os seus membros com a antecedência necessária para leitura e diagnóstico.  

Não havendo mais assuntos a tratar, o Presidente agradeceu novamente a presença 

e o comprometimento de todos os novos integrantes do Conselho declarando a 

reunião como encerrada e essa ata redigida pela secretária da reunião.  

 

 

 

 

 

 


