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Flotilha da Classe Ranger 22 
Brasília – DF 

 
 

Ata da 1
a
. Assembléia Extraordinária da Flotilha Ranger 22 de Brasília – DF 

 

Aos vinte e oito dias do mês de abril de 2016 no Clube Naval de Brasília – CNB foi feita a 

primeira chamada às 19:00h. Após trinta minutos de tolerância, foram iniciados os trabalhos 

com a presença dos membros Antônio Cláudio (Biza), Antônio Igor, Henrique Eboli, Jacques 

Correa e Rothier Siqueira, conforme registro na lista de assinaturas em anexo. Esta reunião foi 

solicitada pelo membro Henrique Eboli. Foi obedecida pauta previamente anunciada na 

mensagem de convocação da reunião enviada pelo e-mail oficial da Flotilha: 

1. Homologação do ranking do ano 2015 da Flotilha R22 DF: em primeiro lugar o barco Jaleco, 

em segundo lugar o barco Pipa e em terceiro lugar o barco Tre-Lê-Lê. Estes são os barcos que 

fazem jus à premiação de R$250,00, R$150,00 e R$100,00 respectivamente, valores que serão 

depositados na conta corrente dos agraciados. Assim foi homologado o ranking da classe R22 

DF ano 2015. 

2. Pagamento pela confecção de bonés e/ou flâmulas para divulgação da classe R22 DF: após 

discussão, foi decidido que a Flotilha neste momento não arcará com os custos de aquisição 

destes itens. Os comandantes/tripulantes interessados na confecção de bonés deverão se cotizar 

para aquisição dos mesmos e poderão distribuí-los da maneira que lhes convier. 

3. Outros assuntos: foi decidido que a Flotilha R22 DF vai elaborar um projeto para viabilizar o 

campeonato brasileiro 2017 da classe em Brasília; o comandante Biza entrará em contato com a 

Associação Brasileira da Classe R22, assim como instituições locais, que já detêm experiência 

na realização de eventos semelhantes, para angariar informações sobre o melhor formato para 

esse campeonato; com essa informação este assunto deverá ser debatido mais amplamente 

dentro da Flotilha.  

Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada às 21:30h, ficando a cargo do Secretário da 

Flotilha Jacques Aguilar Correa dar publicidade a esta ata. 

 

Jacques Aguilar Correa 

Secretário da Flotilha Ranger 22 DF 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


