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ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA REALIZADA NO DIA 29/01/2013 

ELEIÇÕES DE NOVA DIRETORIA 

 

As 20 horas e 50 minutos reuniram-se na Rua: Professor Fernando Duarte Rabelo, Maria Ortiz-625, 

Centro Comercial CSV (Destak Persianas), por convocação de seu presidente os diretores da FCVL e 

os representantes das Associações Filiadas e demais associados que convocou o Sr° André 

Alvarenga para secretariar a sessão com pauta definda por: 1- Eleição de Nova Diretoria, Gestão 

2013/2014; 2- Aprovação da agenda de eventos para 2013; 3 - Aprovação do Regulamento do 

CCVL2013; 4- Apreciar o relatório da Diretoria relativo às atividades administrativas e esportivas 

do ano anterior e apreciar as contas do último exercício; 5 - Assuntos gerais. O Sr° Presidente 

Wilson Cunha iniciou a Assembleia e iniciou os trabalhos de acordo com a pauta: 1 - Eleição da 

nova diretoria, foi apresentada a Chapa única formada por: Presidente: Henrique Frason de Souza 

Mário; vice-presidente: André Alvarenga, Diretor Financeiro: Julio Augusto Afro; Conselho Fiscal: 

Ricardo Aquino, Rodolpho Cavalini e Romolos Vassoler, que foi eleita por unanimidade; 2- Foi 

aprovada a Pré-agenda de eventos a serem realizados em 2013; 3- Uma nova Assembléia Geral 

Extraordinária ficou a ser marcada para discutir e aprovar o regulamento do CCVL 2013; 4- 

Apreciação do relatório da Diretoria relativo às atividades administrativas e esportivas do ano 

anterior e apreciação das contas do último exercício; 5 - Assuntos Gerais: Foi falado sobre a 

necessidade da criação de uma comissão permanente de segurança que seria formada por 3 

pilotos ou instrutores experientes, que teriam o poder de analisar rampas, locais de eventos e 

conduta de pilotos e instrutores, também foi discutido sobre o repasse dos eventos realizados no 

Espírito Santo à FCVL. O Instrutor Rodolpho Cavalini solicitou a Homologação do seu Record pela 

federação e também do CCP-RACE realizado em Alfredo Chaves em Dezembro de 2012. Ficou 

acordado que todo evento de voo livre realizado no Estado do Espírito Santo que utilize recurso do 

Governo do Estado, deva ser feito por intermédio da federação. Nada mais havendo a tratar, o Sr. 

Presidente deu por encerrada a assembleia . 
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