ATA REUNIÃO DA DIRETORIA E SÓCIOS COLABORADORES

Rio de Janeiro, 15 de janeiro de 2018.

1.0 Novas Diretrizes
Em reunião realizada hoje na sede do CSCVL, onde estavam presentes os membros da diretoria
eleita, foram discutidos os seguintes temas estratégicos para atender as necessidades e
demandas do Clube São Conrado de Voo Livre:
Em respeito ao estatuto do CSCVL, será necessário cumprir prazo aproximado de 20 a 30 dias
para convocação de uma nova AGE, para a eleição dos membros do conselho deliberativo e
membros do colegiado delegado.
Durante esse período os sócios que pretendem concorrer ao conselho ético/deliberativo e
colegiado delegado, deverão informar seus nomes na secretaria do CSCVL. O processo de
candidatura se encerrará 24 horas antes da AGE eletiva.
Num primeiro momento, até a formação oficial do conselho, a diretoria irá agregar a
colaboração dos sócios que quiserem contribuir e participar das reuniões semanais, marcadas
desde já, para toda segunda-feira ás 17:00h na sede do CSCVL.

Visando a melhoria na atualização das informações, oficializamos como canal principal de
comunicação com os associados, os grupos do WhatsApp “AMIGOS PARAPENTE CSCVL” e
“AMIGOS ASA DELTA CSCVL”, além do habitual e-mail administrativo enviado pelo sistema. É
obrigatório cada associado manter seus dados atualizados na secretaria do clube para
continuar recebendo os e-mails administrativos.

2.0 Estação
Foi aprovada manutenção da estação meteorológica do pouso, dos consoles e do datalogger.
Em um prazo aproximado de 30 dias o equipamento voltará a funcionar normalmente.

3.0 Rampa de Asa Delta
Marcamos uma avaliação da estrutura e obra da rampa de asa delta, que acreditamos estar
em caráter emergencial. Essas visitas serão feitas até a próxima semana.

4.0 Banheiro Clube
Nos reunimos hoje com um empreiteiro que avaliou a obra do novo banheiro. Na quarta-feira
estaremos novamente com ele para conferirmos o material que já foi comprado e o custo da
conclusão.

Próxima Reunião
Data: 22/01/2018 (Segunda-Feira)
Horário: 17:00h
Sugestão de pauta:
1. Divulgação dos processos de votação dos delegados e membros do conselho;
2. Estudo de Viabilidade da instalação de câmeras na decolagem e pouso;
3. Plano de ação para divulgação da escola nas mídias sociais, internet e meios de
comunicação;
4. Situação administrativa e financeira do clube.
5. Planos futuros;

Atenciosamente,

Elenilson Vogas - Presidente.
Carlos Trota- Vice-presidente.
Flávio Dias – Dir. financeiro.
Albino Lopes – Dir. técnico Asa.
Marcelo Kallemback –Dir. técnico parapente.

