
ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 
VOO LIVRE - ABVL

Aos vinte e um dias do mês de dezembro de 2013, às 17:00h, em 
primeira chamada, Conforme Edital de Convocação anexo, na Av. 
Aquarela do Brasil, n 75 - São Conrado - Rio de Janeiro - RJ, 
reuniram-se os associados da Associação Brasileira de Voo Livre 
- ABVL, inscrita no  CNPJ sob o n 29.455.789/0001-57, para 
deliberarem sobre a seguinte pauta: 1) Apreciação e Julgamento 
do Relatório Anual de 2013; 2)Balanço da Gestão Financeira; 3)
Assuntos Gerais. 

Assumiu a presidência da mesa da Assembléia o Sr. Francisco 
Santos, atual presidente da ABVL, que convidou o Sr. Norberto 
Gava Alvite para secretário, ficando assim constituída a mesa. A 
Assembléia iniciou-se no horário das 17:00h, não tendo 
alcançado, em primeira chamada, o quórum necessário para seu 
funcionamento, nos termos do art. 25 do estatuto. Às 17:30h, em 
segunda convocação, com a presença de mais de 1/3 dos associados 
com direito a voto, em conformidade com o quórum exigido pelo do 
Artigo 25, parágrafo único, do Estatuto Social vigente, a 
assembléia deu início as deliberações. 

Os trabalhos foram iniciados com a análise conjunta do item 
“1” ("Apreciação e Julgamento do Relatório Anual de 2013") e 
"2" (Balanço da Gestão Financeira) da pauta. Após as 
explicações, e respondidos todos os questionamentos, foi 
apresentado, em um telão, o resumo da contabilidade da 
Associação para apreciação de todos.  A arrecadação da ABVL foi 
discriminada com a apresentação de valores recebidos pela 
entidade, tais como: aluguel da sede para o CSCVL, locação da 
Sede para eventos, anuidades pagas pelos pilotos e taxas de 
homologacões de eventos. Na sequência, foi exposto o saldo 
remanescente, ou seja, o saldo atual da conta corrente, fechando 
o total de recebimentos.



A i n d a s o b r e a c o n t a b i l i d a d e , f o r a m a p r e s e n t a d o s , 
discriminadamente, todos os gastos efetuados pela ABVL no ano de 
2013, mês a mês. O presidente salientou que todo o demonstrativo 
contábil estará disponível para consulta dos associados no site 
da ABVL. 
Em seguida, o presidente informou que a ABVL conseguiu sanar o 
déficit que constava na conta da entidade no Bradesco. 
Salientou-se quanto à existência de diversas irregularidades na 
mesma e apresentou o termo de encerramento da conta, que só pode 
ser encerrada após o pagamento das dívidas existentes. 
Ao final, por decisão unânime dos presentes, foram aprovados o 
relatório anual, as contas e o balanço da gestão financeira 
apresentados pela Diretoria, e encaminhada em seguida ao 
Conselho Fiscal.

Passada a análise ao item "3" da pauta ("Assuntos 
Gerais"),diversos temas foram abordados: 

A) Parceria ABVL-Revista Cross Country -  
Divulgou-se aos presentes a intenção da ABVL estabelecer uma 
parceria com a revista por ser a publicação de maior importância 
no cenário mundial do Voo Livre, por seu conteúdo, design e 
histórico. Destacou-se que, após ter sido formalizado um convite  
pelo presidente da ABVL ao responsável pela editoração da 
revista para participação de evento no Brasil, o mesmo visitou 
nosso país e durante o evento diversas formas de parceria foram 
abordadas entre o Presidente da ABVL e o editor da revista, 
chegando-se a um modelo de parceria entre a Revista Cross 
Country e a ABVL. Dentro das negociações foi informado que já 
nas Edições impressa e digital de Janeiro de 2014 da revista , 
irá constar uma página de propaganda da ABVL contendo o 
calendário de eventos no Brasil em 2014, e chamando pilotos de 
todo mundo para  participar das comemorações em torno dos 40 
anos de voo livre no Brasil.
Na sequencia foi apresentada a projeção de orçamento para a 
publicação da revista no Brasil, preservando todas suas 
matérias, tendo seu conteúdo traduzido para o Português na 
íntegra, incluindo-se no final da publicação, a revista da ABVL 
encartada, com conteúdo e editorial próprio da ABVL, contendo: 



informações sobre a Associação, notas de segurança, entrevistas 
com atletas, notícias sobre campeonatos e eventos em geral, além 
de anúncios e publicidades próprias.
A proposta de parceria foi muito bem aceita e considerada viável 
por todos presentes.
O presidente anunciou então, que a partir de Janeiro de 2014 os 
associados em dia com a ABVL já poderão contar com a assinatura 
digital GRATUITA incluída como um benefício oferecido pela 
entidade e que estará estudando a viabilidade de lançamento da 
revista impressa nos mesmos moldes da versão digital.

B) - Certidões negativas - Para visualização de todos, e visando 
esclarecer algumas dúvidas relativas a antigas pendências e 
dívidas em nome da ABVL, foi comunicado que todas as pendências 
foram quitadas, estando agora a entidade limpa perante aos 
órgãos fiscais e tributários. Foram apresentadas no telão as 
certidões públicas em nome da entidade, todas elas negativas de 
débitos.

C) - Parceria ABVL-CAB - Informou-se que na semana passada houve 
a Assembléia de Eleição da diretoria da CAB para o Bienio 
2014-2015. 
Dentre outras decisões tomadas na AGO, a CAB acatou o pedido do 
presidente da ABVL para baixar os custos da anuidade e emissão 
das HabilitaçÕes FAI, que foi reduzida de R$ 125,00 para R$ 
100,00, para as habilitações emitidas até Março de 2014.

D) - Reativação da FVLERJ (Federação de Voo Livre do Estado do 
Rio de Janeiro) - Falou-se sobre a atual situação da FVLERJ. 
Apresentou-se o documento da Receita Federal informando que a 
Federação se encontra ativa e com poucas pendências financeiras, 
porém inoperante.
Decidiu-se que em breve será convocada uma assembléia para 
eleição da Diretoria da entidade e lançamento de edital para os 
campeonatos de asa delta e parapente no estado.

E) - 40 anos voo livre no Brasil - Foi colocado a importância da 
data e foi anunciado que a ABVL estará com uma série de ações e 
eventos para comemorar a data.
Como parte destas comemorações foi confirmado o evento de 
encerramento do Campeonato Brasileiro de Asa Delta e Parapente 
com a “Super Final” para o Rio de Janeiro sendo os dias 05, 06 e 



07 (super-final de parapente) e 12, 13 e 14 (super-final de 
asa), ressaltando-se que os mesmos não pontuarão para o ranking 
Brasileiro.

F) - Norma Regulamentar - Foi exibida no telão a proposta 
consolidada do texto-base desenvolvida pelas comissÕes técnicas 
de asa delta e parapente, do que será a norma regulamentar que é 
parte do Regimento Interno da ABVL, conforme previsto no 
Estatuto da ABVL. 
Procedeu-se a leitura do inteiro teor do documento, o qual, após 
pequenas correções, foi integralmente aprovado, ficando 
consolidado o texto da Norma Regulamentar que segue em anexo.

G)ENPI - Encontro Nacional de Pilotos e Instrutores - Foi 
apresentada a proposta de realização dos ENPIs em todo Brasil, 
como requisito para implementação nas Normas Regulamentares 
propostas, agregando nos ENPIs os cursos de formação e 
reciclagem de profissionais do voo livre, como pilotos de voo 
duplo e instrutores, além de cursos básicos e avançados para 
pilotos em geral.
Foi informado pelo Presidente da intenção de fortalecer as 
Federações Estaduais, passando para as mesmas a possibilidade de 
organizarem e sediarem os ENPIs e que irá enviar edital de 
convocação para que as Federações e clubes que se interessem em 
organizar um ENPI apresentem suas propostas.
Foi colocada também a necessidade que o evento ocorra em 
diferentes regiões do Brasil afim de facilitar a participação 
dos pilotos e também que o evento deverá ocorrer em locais onde 
ofereçam boa estrutura para os familiares dos pilotos bem como 
possuir obrigatoriamente um local de voo, para que possam ser 
realizadas as provas práticas programadas.

G) Como último tema dos assuntos gerais, foi apresentada a 
proposta de reforma da sede de da ABVL em São Conrado, para que 
seja criada uma uma biblioteca e uma galeria de troféus, objetos 
e documentos, afim de eternizar a História do Voo Livre no 
Brasil.
Em sequência foi lida a ata da reunião realizada pela ocasião da 
última AGE da ABVL ocorrida em 02 de Março de 2013, onde se 
reuniram integrantes da atual diretoria da ABVL, da atual 
diretoria do CSCVL (Clube São Conrado de Voo Livre) e 
integrantes da gestão de ambas entidades dá época em que o CSCVL 



foi fundado.
Na pauta constam os acordos firmados entre as duas entidades na 
época da fundação do Clube e as decisões tomadas na reunião em 
questão.

Por fim, por sugestão dos presentes, foram fixados dois temas 
sobre os quais a ABVL deveria concentrar esforços: A) - Avançar 
sobre a possibilidade de reconhecimento da atividade de 
instrução de voo livre como profissão regulamentada. B) - 
Discutir internamente a questão relativa à quilometragem, ou da 
necessidade do piloto completar provas de competições para 
alcançar os níveis IV e V.

Ato contínuo, o Presidente declarou aprovados o Relatório Anual 
de 2013, o Balanço da Gestão Financeira e Norma Regulamentar da 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE VOO LIVRE - ABVL. 

Nada mais tendo a tratar, com agradecimentos da mesa, foram 
encerrados os trabalhos desta Assembléia, lavrando-se a presente 
ata, a qual foi lida e achada conforme, e vai assinada por mim, 
Norberto Gava Alvite, que secretariei a Assembléia, e pelo 
Presidente do ABVL, e da mesa da Assembléia, Sr. Francisco 
Santos.

Rio de Janeiro, 21 de dezembro de 2013.

___________________________       _________________________

    Francisco Santos          Norberto Gava Alvite

     (Presidente)           (Secretário)


