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Ata reunião Extraordinária de 30 de setembro de 2009 

Aos 30 (trinta) dias do mês de setembro 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 Meg de Souza Silva para  
secretariar a sessão. Abrindo os trabalhos, o Sr. Presidente apresentou a pauta da 
reunião: 

1) CCVL 2009. 
2) CCVL 21010 
3) Assuntos gerais  
________________________________________________________________ 
 
Abrindo os trabalhos o presidente vez uma explanação, sobre as modificações 
do regulamento do CCVL 2009 / 2010 
 
 
1) CCVL 2009, foi proposto pelo Sr. Presidente Eduardo Machado Baldi, que 

mantivesse o regulamento inicial do CCVL 2009, utilizando do aplicativo de 
Apuração FSComp com formula GAP2007A , forçando o resultado para dar 
1000 pontos p/ o primeiro colocado, foi colocado em votação e aprovado em 
unanimidade. 

 
2) CCVL2010 – Como não foi apresentado nem um projeto pela comissão que 

havia ficado na responsabilidade de apresentar o mesmo o Elcimar Teixeira 
de Paula apresentou um projeto do novo regulamento com algumas 
alterações para o CCVL 2010. No geral o projeto foi bem aceito e aprovado, 
ficando algumas pequenas alterações para ser ajustadas e Três pontos 
importantes a ser definido na próxima reunião onde serão colocados em 
votação os pontos em questão: 

 
1° - Organização do CCVL 2010 por uma única empresa para todas as etapas. 

Cabendo a associação ou clube local participar direta ou indiretamente 
apoiando o organizador da Etapa. Ficando claro que a empresa organizadora 
deverá ter pelo menos um piloto associado responsável pela mesma.    

 
2° - Escolha e aprovação do projeto que mais vantajoso para FCVL e 

Associações, nesta fase é importante ressaltar que a associação local e 
FCVL terão uma participação nos resultados, cabendo cada uma a sua parte, 
na capitação e trabalhos em geral. 
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3° - Definição dos números de etapa, a proposta apresentada é para redução do 
numero de etapas para no Maximo cinco, a quem defenda continuar com 
sete. 

 
O regulamento foi colocado em votação e aprovado em unanimidade, ficando 
os pontos acima para ser definido na sexta-feira dia 23/10/09 em Castelo no 
QG da etapa as 19:00hs, onde será convidado e terá direto a voto, todos os 
diretores da FCVL e Presidente das Associações e Clubes de voo 
associados à FCVL.  
 
. 

3) Assunto geral ficou acertado que os interessados em apresentar projeto para 
organizar as etapas do CCVL 2010, devem informar a FCVL e apresentar os 
mesmo até a data da próxima reunião em Castelo, onde será votado e 
definido o melhor projeto, pode apresentar projetos qualquer empresa desde 
que tenha um piloto associado responsável pela mesma.  

 
Devido ao horário o Sr. Presidente deu por encerada a reunião. 
 

FCVL – Eduardo Baldi  
FCVL – Elcimar Teixeira de Paula   
FCVL – Luis Carlos Fortunato  
FCVL - Oedes Antonio Puziol  
TERMAL – José Cristiano Fazoli 
AVVL – Josué dos Reis 
AVLES – Julio Afro 
AVLAC – Deidson Sebastião Ribeiro 
AVLES – Jadilson Ferras 
ACVL – Clementino Izoton 
CVLI – Luiz Anselmo da Cunha 
AVLES – Zenilson Rocha 
Termal – Eduardo Destefani 
 
 


