
As 19(dezenove) horas do dia 23(vinte e três) do mês de novembro do ano de 2017, os 
associados da FCVL, em dia com suas obrigações sociais e que assinaram a lista de 
presença, no salão de festas do Edifício Calhau Park Bloco B, sito a Rua Henrique Laranja, 
44, Centro, Vila Velha, ES, em 2ª convocação, conforme Ato Convocatório para 
deliberarem o contido da Ordem do dia. O Sr. Presidente da Assembleia Sr. Harley 
Tavares, convidou o Sr. Jaudê Rocha para secretariar a reunião. Ato continuo o 
Presidente abriu a sessão lendo a Ata da reunião anterior, que foi aprovada por 
unanimidade. ORDEM DO DIA: ITEM 1 – Apreciação de documentos para inclusão de 
clubes na FCVL, sendo estes Associação de Voo livre do Morro do Moreno (AVLMM), 
Associação Serra das Andorinhas (ASA) e Associação de Voo Livre XCNoroeste; Colocado 
em votação foi APROVADO.  ITEM 2 – Deliberação quanto ao Calendário de eventos para 
o ano de 2018. Todos que pretendem organizar eventos em 2018 tem até o dia da 
assembleia (23/11/2017) para apresentar o nome do evento, o organizador e as datas 
pretendidas para constar no calendário oficial da FCVL 2018. Os requerimentos devem 
ser enviados para o e-mail diretoria@fcvles.com.br, sendo que a preferência de datas 
será de acordo com a ordem de envio do requerimento; Foi APROVADO com a ressalva 
de ser deliberado futuramente quanto ao ITEM de Barra de São Francisco DTP.  ITEM 3 
– Apreciação e discussão sobre mudanças a serem realizadas no Estatuto da Federação 
Capixaba de Voo Livre. Ficando a aprovação final das mudanças para a próxima 
assembleia; As mudanças serão de acordo com o que rege a lei Pelé e o que for 
necessário a adequação para arrecadação de recursos públicos e privados. Inserir no 
estatuto a possibilidade de regulamentação no regimento interno as regras sobre 
punições e sanções à pilotos que infringem regras de segurança de voo. Foi exposto pelo 
Henrique Frasson a necessidade de nossa Federação ter um projeto de lei para que 
possa se tronar de utilidade pública para receber verbas públicas e privadas para 
fomentar nosso esporte. Tadeu Bersot pediu que entrássemos com o calendário oficial 
de 2018 da FCVL para podermos sermos representativos junto ao Governo do Estado. 
ITEM 4 – Revisão da normativa da Liga de Competidores Capixabas; Jaudê Rocha propôs 
que o Presidente nomeasse Comissão para apresentar a Revisão da Normativa da Liga, 
o que foi aprovado. O novo regulamento da Liga, que será apresentado a FCVL, pela 
Comissão, será deliberado pela Diretoria. Foram nomeados os Pilotos: Jovani Borghi, 
Dassanyhev Cardoso e Rogério Vaz. ITEM 5 – Apresentação do regulamento do 
Campeonato Capixaba de Voo Livre (CCVL) 2018, será definido pela Liga de 
Competidores com deliberação da Diretoria da FCVL; ITEM 6 – Demais assuntos que 
forem levantados. Não houve. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por 
encerrada a assembleia, sendo por mim, lavrada a presente ATA, que após lida e achada 
conforme, vai assinada pelo Presidente e por mim que a secretariei. 
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