Prezados associados do LCVL,
Desde o início de nossa gestão (2013/2015) no LCVL, sabíamos das
dificuldades que teríamos pela frente, principalmente em relação ao caixa do
clube que estava significativamente reduzido se comparado ao ano anterior
(2012).
Passado nosso 1º trimestre de gestão (18/05/13 até 18/08/13),
disponibilizamos, para consulta de todos, um breve resumo das atividades já
realizadas e a realizar, bem como o Fluxo de Caixa Projetado de 09/2013 até
03/2014, o qual apresenta o saldo em caixa do clube até a próxima anuidade,
descontado das despesas fixas até 03/2014 (luz, água, corte de grama das
rampas, etc).

Questões de Ordem Legal resolvidas:
1.
2.
3.
4.

Regularização da escrituração contábil do clube;
Regularização da escrituração fiscal Federal (CNPJ inativo, IRPJ, etc.);
Retirada do Alvará de Funcionamento do clube na Prefeitura de SAI;
Levantamento judicial e cartorário da situação da propriedade/posse da
rampa de decolagem na Lagoa da Conceição;
5. Apresentação do Projeto Voa Lagoa em 12/08/2013, o qual visa a
concessão de uso pelo LCVL da Área Comunitária Institucional na Lagoa
da Conceição, ao Superintendente Geral da Fundação Municipal de
Esportes, Sr. Hudson, e no dia 28/08/2013, por meio do Vice Prefeito,
apresentação do projeto ao Sr. Carlos, Diretor de Projetos da PMF;
6. Preparação do Projeto Voando em SAI, que visa alterar o plano diretor da
cidade, protegendo a área de pouso do clube de altas construções que
possam ser empreendidas nos terrenos ao redor da sede;
7. Regularização dos contratos de prestação de serviço (restaurante/bar e
corte de grama da sede e rampas) contratados de forma verbal na gestão
anterior. A formalização visa proteger o LCVL de passivos trabalhistas e
fiscais;
8. Levantamento do imobilizado do clube (móveis e ferramentas). O LCVL
possuía ferramentas de uso geral descritas em uma lista, a qual estava
disposta na sala de jogos. Essas ferramentas e a lista não foram
encontradas na sede quando iníciamos nossa gestão;
9. Reformulação do cadastro dos pilotos no site, para fins de cobrança de
anuidades inadimplentes;
10. Processo de desativação do antigo aseiro e preparação do projeto do novo
aseiro no LCVL.
Obras já realizadas:
1. Reforma da instalação elétrica da Sala de Jogos, Escritório, Banheiros, Bar
e Restaurante, incluindo novo sistema de luzes de emergência;
2. Construção do abrigo do botijão de gás, em atendimento as diretrizes do
Corpo de Bombeiros para liberação do Alvará de Funcionamento do clube;
3. Aquisição de Extintor Pó Químico 4kg (Alvará de Funcionamento);

4. Reforma da cozinha/bar do clube, em atendimento as diretrizes da
Vigilância Sanitária;
5. Desentupimento das duas fossas do clube;
6. Construção da caixa de gordura (a qual era inexistente) e de sua tubulação
separada do esgoto dos banheiros;
7. Substituição da tubulação da caixa de esgoto do banheiro até a fossa, a
qual estava entupida;
8. Reforma da estrada de concreto do Morro Queimado, com construção de
tubulação subterrânea (boca de lobo) para desvio das águas da chuva;
9. Instalação de 06 lixeiras para coleta seletiva de lixo (orgânico e reciclável);
10. Desativamento das birutas do clube que não estavam funcionando, e
reinstalação destas mais altas, eliminando a interferência do vento rotor;
11. Reforma da área de lazer externa do clube;
12. Aquisição de novas ferramentas para uso exclusivo do LCVL, e
implantação da sala de ferramentas;
13. Reforma do telhado do Portal, da cerca e do portão de entrada do clube;
14. Instalação do abrigo do registro de água, em atendimento a CASAN;
15. Concerto da porta da sala de jogos, banheiros e fechadura do escritório;
16. Compra e instalação de caixa do Correio.
Projetos e Obras em andamento, ou a realizar:
1. Reinstalação da Estação Meteorológica de SAI, que está desativada (em
andamento);
2. Instalação de lixeira na rampa do Morro Queimado (em andamento);
3. Reforma da placa informativa no Morro Queimado (em andamento);
4. Instalação de placa com as regras do LCVL (permissões e proibições), na
sede em SAI (em andamento);
5. Construção de cercado com portão, demarcando o terreno da rampa de
decolagem de propriedade do LCVL, na Lagoa da Conceição;
6. Reforma do banco redondo em torno da árvore, na área de lazer do clube;
7. Reforma da área da churrasqueira externa do clube com instalação de
janelas de vidro;
8. Reforma do parque das crianças;
9. Instalação de postes de luz no estacionamento da sede;
10. Cursos Instrucionais para os sócios: a) Meteorologia: Instrutor Kurt
Stoeterau; b) Primeiros Socorros: Técnicos do Corpo de Bombeiros;
11. Construção de duas porteiras para passagem dos pilotos que pousarem
nos terrenos em torno da área de pouso da sede, quadrante SUL e
NOROESTE.

Abaixo o Fluxo de Caixa projetado de Setembro/2013 até Março/2014.
Florianópolis, SC, 13/09/13.
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