FEDERAÇÃO GAUCHA DE VOO LIVRE - FGVL
ATA

Aos quinze dias do mês de dezembro de dois mil e dezesseis, às dezenove
horas e trinta minutos, na sede da Federação Gaúcha de Voo Livre, situada a
Rua Estrada do Carlão, 725, sala 01, Zona Rural da Cidade de Sapiranga/RS
em primeira convocação não houve quorum legal de votação, e, às vinte horas
independentemente

do

quorum

passaram

a

deliberar

os

assuntos

estabelecidos pela convocação publicada por edital para realizar assembleia
geral ordinária com a seguinte pauta: Prestação de Contas da Diretoria Atual
(2016); Elaboração do Calendário (2017) de Asa Delta e Paraglider; Solicitação
de afastamento de Diretor Executivo e sua respectiva substituição; Habilitações
para instrutores/duplos e agenda ENPI no RS. A reunião foi conduzida pelo
Presidente da Federação Gaúcha de Voo Livre, senhor Alberto Vinícius Petry,
que de imediato solicitou ao Tesoureiro André Durandes que apresentasse o
relatório de movimentações financeiras da FGVL para o exercício de 2016 e
disponibilizasse o extrato bancário para conferência de saldos e movimentos. O
tesoureiro disponibilizou os documentos e relatórios financeiros e rogou que
cada um dos representantes de clubes verificasse os lançamentos a fim de
conferir, questionar e aprovar a prestação de contas. Após a conferência
individual de cada representante de clube, o tesoureiro discursou breve resumo
de receitas e despesas da FGVL, indicando o saldo em conta bancária e em
aplicação, por fim, solicitou a manifestação ou dúvidas sobres os lançamentos
financeiros, não havendo qualquer apontamento por parte dos presentes. O
relatório também foi analisado pelo conselheiro fiscal Theodoro Dasenbrock.
Após estes procedimentos, o presidente colocou em votação a aprovação de
contas do exercício 2016, pelos lançamentos contáveis realizados de
01/01/2016 à 30/11/2016, sendo aprovada a prestação de contas por
unanimidade dos diretores e conselho fiscal. Em tempo, o presidente da AGVL,
senhor Gustavo Grings, apenas sugeriu que no relatório de movimentações
financeiras seja colocado no campo descrição das entradas de recursos a
quantidade de pilotos contribuintes referente ao depósito realizado pelo
respectivo clube, sendo a sugestão acolhida pela tesouraria da FGVL. De
imediato o presidente solicitou ao Diretor do Departamento Técnico de Asa

Delta, senhor Alessandro Taschetto, para apresentar a composição do
calendário do Campeonato Gaúcha do Asa Delta 2017, sendo assim
estabelecido pelo departamento: 1ª Etapa: Rolante em 04 e 05 de fevereiro; 2º
Etapa: Igrejinha em 18 e 19 fevereiro; 3º Etapa: Osório em 04 e 05 de março;
4º Etapa: Nova Petrópolis em 22 e 23 abril; 5º Etapa: Nova Petrópolis em 06 e
07 de maio; 6º Etapa: Igrejinha em 21 e 22 de outubro; 7º Etapa: Rolante em 11
e 12 de novembro; 8º Etapa: Sapiranga em 25 e 26 de novembro; 9º Etapa:
Sapiranga em 09 e 10 dezembro. Após apresentado o esboço do calendário
2017 de Asa Delta os diretores presentes manifestaram aprovação ao mesmo,
sendo em seguida solicitado ao Diretor Técnico de Paraglider, senhor Luciano
Horn, que apresentasse o esboço do calendário do Campeonato Gaúcho de
Paraglider 2017, sendo assim composto: 1ª Etapa: Sapiranga em 04 e 05 de
fevereiro, valendo como Etapa do Campeonato SulBrasileiro de Paraglider e
Gaúcho; 2ª Etapa: Agudo em 18 e 19 de fevereiro; 3ª Etapa: Nova Petrópolis
de 29 de abril a 01 de maio; 4ª Etapa: Rolante em 28 e 29 outubro; 5ª Etapa:
Vale do Taquari (Encantado/Roca) em 26 e 27 novembro; 6ª Etapa: Igrejinha
em 09 e 10 dezembro; e, 7ª Etapa: Data reserva, caso o CGP não tenha
alcançado 6 provas válidas, na forma estabelecida pelo regulamento do
campeonato gaúcho. O calendário apresentado foi analisado e aprovado sem
ressalvas, por todos os representantes de clubes presentes. Concluído este
assunto, passou a ser discutido o pedido de afastamento e a substituição do
Diretor Técnico de Paraglider Luciano Horn. Luciano justificou sua necessidade
de afastamento, pois assumirá em Janeiro de 2017 a Direção do AGVL
Sapiranga, ficando por disposição estatutária da FGVL incompatibilizado ao
cargo. Para substituir Luciano Horn, foi apresentado o nome do Piloto Alfio
Vegni Junior (Sargento), sendo então colocado em votação a indicação para a
imediata substituição do cargo, resultando na aprovação unânime dos
representantes de clubes presentes. Em seguida, passo a ser discutido o
assunto contribuições de pilotos e clubes para a FGVL, sendo aprovada a
seguinte disposição: As contribuições do exercício 2017 terão vencimento limite
no dia 31/03/2016, contudo, se forem pagas antecipadamente até o dia
31/11/16 ainda terão o valor de R$24,00 por piloto associado, e, de 01/01/2017
a 31/03/2016 terão o valor de R$25,00 por pilotos. Ficou estabelecido também
que a contribuição anual para o exercício 2018 será de R$30,00 por piloto

associado, tal antecipação de informações tem o objetivo de viabilizar a
organização financeira dos administradores de clubes e de suas respectivas
tesourarias. Concluída essa pauta, passou o Presidente Alberto Petry a
esclarecer que no dia 19/12/2016 ocorrerá a Assembleia Geral Ordinária (AGO)
da Confederação Brasileira de Voo Livre (CBVL), questionando aos
representantes de clubes federados sobre a necessidade e a conveniência da
participação de representante da FGVL naquela reunião, o assunto foi debatido
e considerado de suma importância, sendo aprovado que a FGVL deverá
custear a participação de representante na AGO da CBVL, que deverá também
rogar providências para execução de um ENPI a ser realizado no primeiro
trimestre de 2017 no Rio Grande do Sul, bem como expor críticas quanto a
habilitações que estão sendo concedidas para novos instrutores ou pilotos de
duplos de asa delta, sem atender as condições de experiência mínimas. Sendo
aprovado por todos, após a manifestação de indisponibilidade dos demais
diretores da FGVL, que a representação junto Assembleia da CBVL será
realizada pelo Presidente Alberto Vinícius Petry. Concluída a discussão dos
assuntos delimitados pelo Edital de Convocação da Assembleia Geral Ordinária
da Federação Gaúcha de Voo Livre, outros dois assuntos, propostos pela
diretoria da AGVL Sapiranga, foram tratados pelos presentes, sendo eles:
fiscalização de rampa, cadastro de pilotos associados e sua respectiva
adimplência associativa. Ficando estabelecido que os clubes deverão se
empenhar para fiscalizar a adimplência dos pilotos que estão utilizando
estruturas de voo, repelindo pilotos inadimplentes, não federados e não
habilitados. Além disso, os clubes deverão a cada trimestre disponibilizar para
a FGVL a lista de pilotos adimplentes (em dia) para que sejam os seus nomes
colocados no site da FGVL para acesso e compartilhamento com demais
diretorias e clubes. Concluída as discussões, o Presidente solicitou o registro
dos nomes dos representantes presentes, e, a coleta de assinaturas em lista
de presença aberta para esta finalidade. Estiveram presentes nesta Assembleia
o Presidente do CSGVL - Juliano Henssler, Vice Presidente do CSGVL - Luiz
Alexandre Batista; Presidente da AGVL - Gustavo Grings, o Diretor de Asa
Delta Eldo Souza; Presidente do MG 10 - Arthur Durr Fleck, o Diretor Técnico
de Asa Delta do MG10 - Teodoro Bruno Dasenbrock e o associado Ricardo
Dasenbrock; o Presidente Diego Soares, o Diretor Técnico de Asa Delta João

Pierre Gil dos Santos, o Tesoureiro, o Secretário Jorge Nozari e o Sócio
Eduardo Schneider, todos do Anhangava Clube de Voo Livre; e, representantes
da Federação Gaúcha, o presidente Alberto Vinícius Petry, o Secretário Carlos
Henrique Petry, o 2º Segundo Secretário Luciano Bender Tcacenco, o Diretor
Técnico de Paraglider Luciano Horn, o Diretor Técnico de Asa Delta Alessandro
Taschettto. Nada mais havendo a constar, eu, Carlos Henrique Petry, que servi
de Secretário da Assembleia, atendendo a solicitação do presidente Alberto
Vinícius Petry, lavro a presente ata, que será por mim assinada, bem como pelo
Presidente e o Tesoureiro da Federação Gaúcha. Em anexo a presente a Ata
deverá ser mantida a lista de presença elaborada para este fim, e, assinada por
todos os presentes. Nada mais.

