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Ata reunião Extraordinária  Junho de 2009 

Aos 18 (dezoito) dias do mês de junho de 2009, às 19h (dezenove) horas, reuniram-
se na Rua Eugenio Neto, 456 - Praia do Canto - ES, por convocação de seu 
presidente, os diretores da FCVL e os representantes das Associações Filiadas e 
demais associados interessados. -  que convidou a senhora Adriana Vultz para 
secretariar a sessão. Abrindo os trabalhos, o Sr. Presidente apresentou a pauta da 
reunião: 

1) CCVL 2009. 
2) CCVL 21010 - Numero de Etapas, Rodízio de Etapas de acordo projetos 

apresentados, Sistema de pontuação, Sistema de premiação, Campeonato 
Nível FAI II, Quantidade de dias de Competição e Ranking Estadual. 

3) XC Capixaba, Fazer através da FCVL, Usar o Site XC-BRASIL, custos e 
vantagens, Premiação, limitar o numero de participantes. 

4) Festa de Fim de Ano. 
5) Prestação de Contas. 
6) Revoadas 2009 e 2010 
7) Inscrições das chapas da nova diretoria FCVL biênio 2011 e 2012.  
________________________________________________________________ 
 
1) Abrindo os trabalhos o presidente vez uma explanação, sobre as 

modificações do regulamento do CCVL 2009, solicitando que cada 
associação indique um representante e apresente as alterações ao grupo de 
trabalho para tratar de todas as alterações, como software de apuração, 
categoria, premiação, descartes, revisão da pontuação das etapas de Vila 
Valério e Alfredo Chaves e o que mais acharem necessário, foi sugerido pelo 
presidente que seja utilizado os dois software a nível de experiência para 
apuração na revoada de Afonso Claudio e nos eventos de Alfredo Chaves e 
Solidão, estas apurações serão feitas pelo Zenilson Rocha com apoio do 
Marcelo de Abreu (Zazá) e apresentados os resultados para avaliação do 
melhor sistema de apuração para o CCVL,   ficando acertado que as 
alterações serão apresentadas na pauta da próxima reunião, foi colocado em 
votação e aprovado em unanimidade. 

 
2) Foi proposto ficar sobre a responsabilidade da mesma comissão que estará 

cuidado das modificações do CCVL 2009 a apresentar as alterações para 
CCVL 2010, inclusive apresentando o projeto básico necessários para cada 
etapa, bem como apresentação do responsável pela organização de cada 
etapa. Foi apresentado a criação do Open Capixaba para 2010 que será 
elaborado pela comissão integrada pelos pilotos, Elcimar Teixeira de Paula, 
Paulo José de Andrade Simão (Paulo Woops), Deverson Clemencio de 
Oliveira Gomes, Diogo Assad Boechat e Moacyr Tadeu Nogueira Bersot, que 
apresentarão o projeto para captação de recurso, junto aos órgãos públicos e 
privados, foi colocado em votação e aprovado em unanimidade. 
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3) XC-CAPIXABA, foi solicitado a transferência do XC-AVLES para a FCVL a 
partir do ano de 2010 que será responsável por todo o projeto de inclusão no 
site XC-BRASIL, divulgação e premiação e recolhimento das taxas de 
inscrições, e o mesmo passará a ser nominado com XC-CAPIXABA, foi 
colocado em votação e aprovado em unanimidade.  

 
 

4) Festa de fim de ano, foi colocada em votação a manutenção da Festa de Fim 
de ano, sendo criada uma comissão de Festa pelos pilotos, Elcimar Teixeira 
de Paula, Mauricio Galvão Braga (Veio), Diogo Assad Boechat, Jadilson 
Ferraz, Julio Augusto Afro da Silva e Marcos Fernando Prado Carreiro 
(Marcos AVLP), esta comissão, será responsável por toda a organização da 
festa inclusive o convite das Prefeituras e patrocinadores do voo livre 
Capixaba, foi colocado em votação e aprovado em unanimidade. 

 
5)  Prestação de Conta, como o tempo já estava curto, foi apresentado pelo 

tesoureiro Elcimar Teixeira de Paula, uma parcial da prestação de conta, na 
qual ele mostra que a AVLES é responsável pelo custeio de 60% dos gastos 
com sede da FCVL, conforme consta registrado no livro de ata da FCVL, 
sendo que estes custos implicam na saúde financeira da AVLES, uma vez 
que 100% (cem por cento) da receita da anuidade da AVLES ficariam 
comprometidas com estas despesas. Foi apresentada a sugestão de fazer 
um rateio destas despesas com todas as associações filiadas a FCVL, de 
acordo com a proporcionalidade de associados adimplentes de cada uma, 
sendo informado que até a data de hoje temos um total de 166 (cento e 
sessenta seis) associados adimplentes, sendo: 40 da AVLES, 22 da AVLAC, 
01 da AVLICI, 18 da AVLP, 07 da DECOLAR, 17 da ACVL, 31 da TERMAL, 
05 da AVLMM, 04 da CVLI, 16 da AVVL e 01 piloto ainda sem confirmação 
da Associação, a maioria presente aprovou a sugestão que será colocada 
em votação na próxima reunião.     

 
6) Revoadas 2009 e 2010, não foi colocado em debate devido ao horário para 

término da reunião. 
 
7) Inscrições das chapas da nova diretoria FCVL biênio 2011 e 2012 não foram 

colocados em debate devido ao horário para término da reunião.  
 

 
8) Assuntos gerais, o tesoureiro informou que o computado atual da FCVL, 

encontra-se totalmente ultrapassado e que o mesmo não esta atendendo as 
necessidades para realização dos trabalhos, foi apresentada a proposta de 
compra de um equipamento novo com custo de R$ 2.400,00 (dois mil e 
quatrocentos) reais, sendo rateado este valor por todas as associações de 
acordo com a proporcionalidade de associados adimplentes de cada uma, 
que representa um valor de R$ 14,46 (quatorze reais e quarenta seis 
centavos) por associado, a federação ficará responsável pela compra e o 
valor será deduzido no repasse da anuidade que se encontra no caixa da 
federação, no caso das associações que não tem repasse a ser feito, a 
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mesma deverá providenciar o pagamento conforme numero de associados, 
foi colocado em votação e aprovado pela maioria. Foi solicitado que seja 
marcada reunião específica para fazer alteração no estatuto da FCVL, 
incluído o cargo de assessor de imprensa,  mudança no texto indicando que 
a federação é sem fins lucrativos, alteração no endereço e o que mais 
acharem necessário será definido na reunião. Foi colocado em votação e 
aprovado em unanimidade  que o presidente fará a convocação. 

 Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerada a reunião. 

FCVL – Eduardo Baldi  
FCVL – Elcimar Teixeira de Paula   
FCVL – Luis Carlos Fortunato  
FCVL - Oedes Antonio Puziol  
FCVL – Marcelo de Abreu 
FCVL – Mauricio Galvão Braga 
FCVL – Moacyr Tadeu Nogueira Bersot 
DECOLAR - Wilson José Trindade 
AVLES – Gilberto Granja Carius Filho 
TERMAL – José Cristiano Fazoli 
AVLES – Marx C. Borges Loureiro 
DECOLAR - Robson Scardua Silveira 
AVVL – Josué dos Reis 
DECOLAR – Rogério de Vargas Fafá 
AVLES – Yuri Loureiro 
AVLES – Julio Afro 
AVLES – Gilber Lorenzoni 
AVLP – Marcos Fernando Prado Carreiro 
AVLES – Deverson C. de Oliveira Gomes 
AVLAC – Deidson Sebastião Ribeiro 
AVLES – Jadilson Ferras 
AVLES – Paulo José A. Simão Lopes 
AVLES – Gustavo Lima Mesquita 
AVLES – Pedro Henrique Lima 
AVLES – Celso Soares de Goes Jr. 
AVLES – Alexander Bussular 
ACVL – Clementino Izoton 
CVLI – Luiz Anselmo da Cunha 
AVLAC – Mauricio de Medeiros 
AVLES – Celson José de Souza 
TERMAL – Carlos Augusto Alledi 
 
 
 
 


