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ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CSCVL. 

 
 
Aos dois dias do mês de setembro de 2019, às 19:30h, em segunda chamada, Conforme Edital 
de Convocação anexo, na Av. Prefeito Mendes de Morais, S/N - São Conrado - Rio de Janeiro 
- RJ, reuniu-se o Colégio de Delegados do Clube São Conrado de Voo Livre, inscrito no  CNPJ 
sob o n 08352546000113, na forma proposta pelo Edital de Convocação, publicado nos termos 
das disposições contidas no art igo 18, caput e §1º do Estatuto Social vigente, para deliberarem 
sobre a seguinte pauta: I –  Eleição e Posse dos membros do Conselho Ético/Administrat ivo 
(três pilotos de cada modalidade); I I –  Aprovar decisões do Conselho Ético/Administrat ivo; I I I  
–  Alterar o Regimento Interno; IV – Assuntos Gerais. 
 
Assumiu a presidência da mesa da Assembleia o Sr. Joe Vieira da Silva ,  Presidente do Clube, 
que convidou o Sr. Edson Augusto Duarte Pereira Nunes para secretário, f icando assim 
constituída a mesa. A Assembleia iniciou-se no horário das 19:00h, não tendo alcançado, em 
primeira chamada, o quórum necessário para sua instalação, nos termos do art.  18, §3º, do 
Estatuto. Às 19:30 horas, em segunda chamada, em conformidade com o quórum mínimo exigido 
pelo citado art igo, a AGO foi instalada e deu-se início as deliberações dos itens constantes do 
Edital de Convocação. 
 
Inicialmente, suscitada uma questão de ordem, o colégio de delegados deliberou por admit ir o 
exercício do voto à distância através de aplicat ivo de mensagem. 
 
 
Item “1”  da pauta  ("Eleição dos Membros do Conselho Ético/Administrat ivo").  Sobre este item, 
na presença dos candidatos e demais associados, foi aberta a votação. O processo de escolha 
dos Conselheiros ocorreu através de voto aberto, facultando-se aos presentes o exercício do 
voto sigiloso.  
 
Finalizada a votação para o Cargo de Conselheiro de Asa Delta, apurou-se o seguinte: 1) Jorge 
Luiz Correa Soares (02 votos); 2) José Paulo Pereira (08 votos); 3) Adalberto Frazão (09 votos); 
4) Fábio Thomaz (06 votos); 5) Francisco Santos (10 votos); 6) Juan Rodrigues (04 votos); 7) 
Paulo Campelo (14 votos), 8) Assad Neme (04 votos), sendo eleitos os seguintes associados: 
 
1- Paulo Campelo Falcão; 
2- Adalberto Frazão; 
3- Francisco Santos; 
 
 
Finalizada a votação para o Cargo de Conselheiro de Parapente, apurou-se o seguinte: 1) Clínio  
Ferreira A. Neto (15 votos); 2) Jean Carlos Freitas (05 votos); 3) Alberto Ayres (03 votos); 4) 
Maurício Soares Pinheiro (08 votos); 5) Enderson Mesquita (05 votos); 6) Rodolfo Pascoal 
Ladeira (15 votos); 7) André Jean (06 votos), sendo eleitos os seguintes associados: 
 
1- Clínio A. Neto 
2- Rodolfo Pascoal Ladeira 
3- Maurício Soares 
 
Em seguida, foram novamente contabil izados os votos, permanecendo o mesmo resultado. Os 
candidatos que concorreram ao pleito (asa e parapente) mas não alcançaram número de votos 
suf icientes para serem eleitos, f igurarão como suplentes, obedecida a ordem classif icatória. Os 
suplentes poderão substituir os t itu lares def init iva ou provisoriamente, observadas as normas 
regulamentares. Os associados Érico Oliveira, Marcelo Andrei,  Eduardo Henrique e Paulo 
Eduardo, embora inscritos como candidatos, ret iraram a candidatura e não concorreram as 
eleições. Os eleitos tomaram posse na AGE e assumiram seus cargos imediatamente. 
 
 
Item “2”  da pauta ("Aprovar decisões do Conselho Ético/Administrat ivo") Sobre este item, não 
tendo sido apresentada nenhuma decisão para a provação, nada foi decidido ou deliberado. 
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Item “3”  da pauta ("Alterar o Regimento Interno") Sobre este item, inicialmente, coube ao 
presidente explicar, objet ivamente, no que consist ir ia a mudança pontual do regimento. Ato 
contínuo, e antes de aberta a votação, os associados presentes, delegados ou não, 
manifestaram seus pontos de vistas e debateram sobre o assunto. Em seguida, foi aberta a 
votação com a formulação de quesito único. Os delegados deveriam votar “sim” (a favor da 
mudança) ou “não” (contra a mudança). O processo de votação ocorreu através de voto aberto, 
facultando-se aos presentes o exercício do voto sigiloso. Encerrada a votação e apurados os 
votos, obteve-se o seguinte resultado 1 – SIM (21 votos); 2 – NÃO (14 votos); 3 – Abstenção 
(05 votos). Com esse resultado, venceu o voto “SIM”,  ou seja, a maioria foi a favor da mudança. 
Com isso, a part ir desta data, f ica acrescido ao regimento a seguinte regra: o piloto instrutor 
que já ocupa vaga no quadro de uma modalidade, assim que obtiver a habil i tação da CBVL, N4, 
Instrutor, VD, de outra modalidade, poderá fazer voos na nova modalidade sem necessidade 
de aguardar na f i la de espera por vaga. 
 
 
Item “4”  da pauta ("Assuntos Gerais") Sobre este item, por sugestão do associado Luiz Ireno, 
o Presidente submeteu a aprovação dos delegados a proposta de realização de uma competição 
no f inal de semana de comemoração do dia das crianças. Aberta a votação, os delegados, pelo 
voto da maioria de seus membros, aprovou a proposta. Destacou-se que os organizadores 
assumiram compromisso formal de ofertar idênticas categorias de competidores das 
modalidades asa e parapente. 
  

Nada mais tendo a tratar, com agradecimentos da mesa, foram encerrados os trabalhos desta 
Assembleia, lavrando-se a presente ata em forma de sumário, a qual foi l ida e achada conforme, 
e vai assinada por mim, Edson Augusto Duarte Pereira Nunes, que secretariei a Assembleia, e 
pelo Presidente da Mesa Sr.  Joe Vieira da Silva. 

 
Rio de Janeiro, 02 de setembro de 2019. 

 
 
 

       ____________________________________       _________________________________________ 
   
                Joe Vieira da Silva       Edson Augusto Duarte Pereira Nunes 
              (Presidente)                           (Secretário) 


