ATA DA REUNIÃO REALIZADA ENTRE OS PILOTOS PARTICIPANTES DA 2a ETAPA
DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE ASA DELTA EM BRASÍLIA - DF.
Aos 23 dias do mês de agosto de 2013, foi realizada no Salão do Hotel San Marco, a
reunião entre os pilotos participantes da 2ª etapa do Campeonato Brasileiro de Asa Delta
em Brasília – DF conforme lista de presença em anexo.
Tomou a palavra o Presidente da ABVL, Chico Santos, deliberando sobre os seguintes
assuntos:
SITUAÇÃO ABVL
- Certidões Negativas – Chico Santos informou que sua primeira providência ao assumir a
ABVL foi de quitar todas as dívidas e pendências fiscais da ABVL com a Receita Federal,
INSS, e todos os órgãos governamentais, de forma que a ABVL se encontra hoje
totalmente legalizada e de posse de todas as certidões negativas, viabilizando a
possibilidade de arrecadação de recursos através da entidade para o treinamento das
equipes Brasileiras de Asa Delta e Parapente, bem como para os organizadores de
eventos, desde que cumpram as normas estipuladas pela ABVL para este fim.
- Transformação em Confederação – Foi colocado que afim de adequar o nosso esporte
as novas leis do Ministério dos Esportes, a ABVL deverá ser transformada em uma
Confederação.
Esta lei, sugere a criação de uma organização esportiva hierárquica, com Clubes e
Associações responsáveis pela organização locais dos sítios de voo, as Federações
Estaduais agregando os Clubes e Associações de seu estado e a Confederação Nacional
agregando as Federações Estaduais.
- Site Novo – Chico Santos informou ainda que o novo site da ABVL já está em fase final e
será lançado no início de Setembro.
- EQUPES BRASILEIRAS - O presidente informou que após analisar o fluxo de caixa da
ABVL, pode garantir que a entidade terá recursos para custear as passagens aéreas das
equipes Brasileiras de Asa Delta e Parapente para os próximos campeonatos MUNDIAIS
da FAI, concluindo mais um dos ítens de seu plano de gestão.

ÍTEM 1 - 3a ETAPA CAMPEONATO BRASILEIRO
- Data Prevista: de 29 de Setembro a 05 de Outubro
Situação da Proposta de Pimenta – O presidente informou sobre o não cumprimento das
exigências feitas e da desistência do organizador e da prefeitura em sustentar a
candidatura de Pimenta.
Foram levantadas duas opções para a substituição da etapa de pimenta

OPÇÕES:
1- Valadares - Na mesma Data (de 29 a 05 de Outubro)
2- Andradas - De 22 ou 23 a 28 de Setembro
Foi colocada ainda a possibilidade do cancelamento da 3a Etapa.
Após debates e esclarecimentos sobre o assunto, foi colocado em votação e a etapa de
Andradas foi aprovada por unanimidade. Ressalvando que no dia 22 existe a
possibilidade de não realização de prova, pelo motivo de estar ocorrendo nos dias 21 e 22
um evento de parapente no local.
Como a proposta foi aprovada por unanimidade, a alteração foi aceita no ato.
ÍTEM 2 - COMISSÃO DE SEGURANÇA
Chico Santos relembrou sobre a criação da comissão de segurança no ano passado na
mesma ocasião da realização da etapa de Brasília. Como a ata da eleição desta
comissão dava os poderes de 1 ano aos seus dirigentes, se fazia necessária a reeleição
desta ou a votação de uma nova comissão, e que esta reunião de hoje, incluia as
seguintes metas:
1- Eleger uma nova comissão ou reeleger a atual, sendo esta composta pelos pilotos:
- Fábio Nunes
- Marcelo Moikano
- Ricardo Campanha (Indiana)
- Sergio Galvani
- Cid Maestrini
2- Dar poderes para a comissão elaborar e compilar tópicos para inclusão no regulamento
de 2014.
Dioclécio explanou sobre dar poderes a comissão de segurança eleita.
Foi decidido que a Liga e a comissão de segurança serão unificadas, sendo que todas as
sugestões sobre segurança e questões técnicas devem ser encaminhadas para a análise
da liga de competidores, secretario Cid Maestrini (cidmaestrini.voolivre@yahoo.com).

ÍTEM 3 - ALTERAÇÕES PARA O REGULAMENTO
Foram colocadas pelos pilotos, diversas sugestões de alterações para os regulamentos
das categorias Elite e de Acesso, como: a antecipação da premiação para um dia antes
do final dos eventos (validando a última prova para a próxima etapa), alteração no
numero de descartes da categoria de acesso e etc...
Ficou decidido que todas as sugestões de mudanças no regulamento deverão ser
formalizadas e encaminhadas também para o Cid Maestrini, que estará compilando essas
sugestões para que sejam expostas na reunião da 3a e última etapa do campeonato
Brasileiro de 2013.
ÍTEM 4 - ETAPAS BRASILEIRO 2014
Foi colocado que foi decidido na última reunião da ABVL em Governador Valadares, que o
Brasileiro de 2014 será realizado com 3 etapas com propostas apresentadas de acordo
com o edital da ABVL.
As propostas apresentadas foram:
1- Valadares 1 - AVLI
2- Valadares 2 - VETOR Eventos
3- Brasília - Ricardo Ortega
4- Pico do Gavião - ATVA Eventos
Foram apresentados os detalhes de todas as propostas.
Como foram apresentadas 3 cidades para sediar o evento, foram aceitas as propostas de
Brasília e Andradas e foi colocada em votação as duas propostas de Valadares.
Por decisão unanime foi aceita a proposta da AVLI de Valadares, desde que sejam aceitos
os itens constantes no edital que não foram apresentados em sua proposta, tendo a AVLI
o prazo até a etapa de Andradas para confirmar a viabilização das necessidades
colocadas no edital.
Foi colocada pelos pilotos a possibilidade da ABVL indicar os fornecedores do Staff
Técnico dos Brasileiros afim de garantir a qualidade dos serviços prestados e a vontade
dos pilotos.

Chico Santos colocou que o objetivo de sua gestão é o de não impor tais profissionais, e
sim criar uma rede de fornecedores confiáveis que deverão se credenciar na ABVL e
apresentar suas propostas para participação nos eventos, evitando assim a criação de
grupos fechados para este segmento.
Ficou decidido então que as propostas encaminhadas do Staff Técnico (Juiz Geral e
Computação) deverão ser votadas na reunião entre os pilotos na última etapa do
Campeonato Brasileiro em Andradas junto com a votação sobre as sugestões de
alteração do regulamento 2014.
Por fim, foram colocadas em discussão a votação sobre as datas para as etapas.
Após várias explanações foram aprovadas as seguintes datas:
1a Etapa: Governador Valadares – de 9 a 15 de Fevereiro
2a Etapa: Brasília – 3 a 9 de Agosto
3a Etapa: Pico do Gavião – 7 a 13 de Setembro
Sem mais nada a acrescentar o presidente deu por encerrada a reunião.

