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Ata de reunião da Diretoria                                                       Nº 01/2009 

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de janeiro de 2009, às 18:00h (dezoitos) horas, 
reuniram-se na Rua Celso Claudio, 65  Ed. Albatroz - Parque das Gaivotas - Vila Velha 
- ES, por convocação de seu presidente, os diretores da FCVL. Eduardo Machado 
Baldi, Luiz Carlos Fortunato, Luiz Carlos Moreira, Elcimar Teixeira de Paula, Oedes 
Antonio Puzziol e Marcelo de Abreu, sob a presidência do Sr. Eduardo Machado Baldi, 
Presidente -  que convidou a mim, Elcimar Teixeira de Paula, para secretariar a 
sessão. Abrindo os trabalhos, o Sr. Presidente fez ampla exposição da situação da 
FCVL e das medidas necessárias para organizar suas atividades e aparelhar-se para 
melhor atender ao seus pilotos. Logo no início dos trabalhos foi colocada a 
necessidade de correção na Ata que elegeu a nova diretoria para biênio 2009 e 
2010, pois a mesma tem o nome incompleto dos diretores e não aditaria reconhecer 
firma da assinatura, sendo assim ficou decidido unanimidade que será feita a 
correção mantendo os mesmos diretores. Foi colocado pelo tesoureiro - Elcimar 
Teixeira de Paula, que o pagamento da Secretária da Federação encontra-se em 
atraso, bem como INSS, FGTS, internet referente ao mês de Dezembro de 2008 e 
o 13º Salário e vale transporte, foi autorizado por unanimidade o pagamento de 
imediato ficando ainda acertado que os vencimentos futuros devem ser quitados até o 
quinto dia útil do mês subseqüente. Quanto ao vale transporte foi firmado que assim 
que acertamos a ata poderemos solicitar o cartão de vale-transporte. Foi apresentado 
um orçamento para criação e implantação de um sistema informatizado para 
gestão e administração para FCVL e reformulação do site da FCVL, os custos 
deste sistema incluindo o site com manutenção por 24 meses, ficou em R$ 
3.000,00 (Três mil reais). A justificativa do tesoureiro, foi primeiramente que a 
federação atualmente não tem um cadastro atualizado dos seus federados, bem como 
os painéis que se encontram na sede da federação não tem critérios p/ no seu 
arquivamento, atualmente só temos uma relação dos pilotos com numero de registro 
ABVL, que segue em seqüência e alguns dados dos pilotos que preencherão a ficha 
para carteirinha no site da federação no ano de 2008. O custo de manutenção do site 
atual é de R$ 50,00 que totaliza em R$ 1.200,00 (Um mil e duzentos) reais somente os 
24 meses, incluso na proposta do orçamento apresentado. Foi levantado pelo vice-
presidente como a federação poderia pagar esta despesa. O tesoureiro informou que a 
pessoa que será contratada para fazer o Sistema e o Site é o Piloto associado AVLES, 
Zenilson Rocha, e já havia negociado a possibilidade dele começar os trabalhos até 
FCVL, realizar uma ação (evento) para captação dos recursos necessários, que foi 
sugerido uma revoada na Rampa do Cigano – em Maricará – Cariacica – ES., 
aproveitando para divulgar o novo sitio de voo, que fica próximo da capital e teria um 
custo baixo para sua realização. Foi aprovado por unanimidade. Ficando ainda a 
sugestão para estudar a possibilidade  da FCVL juntamente com a AVLES virem a 
adquirir um servidor para realizar um melhor trabalho para seus associados, levando 
em conta que o computador que se encontra em uso na FCVL já esta ultrapassado e 
muito lento para processar os dados. Logo a seguir o presidente abriu a sessão para 
assuntos gerais, que entrou em discussão o regulamento do CCVL 2009, que ficou 
para definição porterior. 
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     Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos pelo tempo 
necessário para a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi esta ata lida e, 
achada conforme, aprovada por todos os presentes. 

 
 
Vila Velha, 22 de Janeiro de 2009.      
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