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1 ª ALTERA CÃO DO ESTATUTO SOCIAL DO 
LAGOA CLUBE DE VOO LIVRE - LCVL 

Em Assembleia Geral Ordinária, realizada aos doze dias do mês de 
Janeiro de dois mil e dezenove, às dez horas. na sede do Lagoa Clube 
de Voo Livre, em Santo Amaro da Imperatriz - SC, os soc1os 
presentes deliberam pela alteração estatutária, nos seguintes 
termos: 

a) Inclusão de novos incisos ao artigo 7° do Estatuto, no tocante 
aos requisitos de filiação de novos sócios. Após discussão entre os 
sócios presentes restou aprovado o acréscimo dos incisos V e VI, 
com a redação assim disposta: 

Inciso V - Que o proponente a sócio tenha formação em Escola de 
vôo reconhecida pelo LCVL. Em casos excepcionais de voadores 
que não possuam formação em escola reconhecida pelo LCVL, 
desde que sejam voadores reconhecidamente experientes, os 
mesmos deverão apresentar declaração de uma escola reconhecida 
pelo clube, declarando que proponente possui requisitos técnicos 
para o voo. Caso haja algum ônus nesse processo, será de 
responsabilidade do proponente. 

Inciso VI - A diretoria poderá utilizar de outros critérios para a 
avaliação e aprovação do ingresso do novo proponente". 

b) Os soc1os presentes deliberaram pela inclusão de dispositivo 
expresso no Estatuto do Lagoa Clube de Voo Livre referente à 
inclusão de isenção de pagamento de anuidade aos sócios que 
exerçam a função de presidente e tesoureiro do LCVL, bem como 
dos sócios reconhecidos como "beneméritos", que serão assim 
agraciados (artigo 6, VI) em votação pela diretoria. 
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LAGOA CLUBE DE VOO LIVRE 

Este estará disposto no Artigo 33º do Presente Estatuto, com a 
seguinte redação: 

§único: Em Assembleia Geral Ordinária, realizada aos doze dias de 
Janeiro de 2019, na Sede do Lagoa Clube de Voo Livre, os sócios 
presentes deliberaram pela inclusão de dispositivo expresso no 
Estatuto do Lagoa Clube de Voo Livre referente à inclusão de isenção 
de pagamento de anuidade aos sócios que exerçam a função de 
Presidente e Tesoureiro do LCVL, bem como dos sócios reconhecidos 
como "beneméritos", que serão assim agraciados (artigo 6, VI) em 
votação pela diretoria. 

Os demais Artigos do Presente Estatuto permanecem inalterados. 

CAPITULO! 

DA DENOMINAÇÃO, SEDE E FINALIDADE 

Artigo 1 º - O Lagoa Clube de Voo Livre - LCVL, fundado em 26 de 
agosto de 1981, é uma sociedade civil, de caráter recreativo, esportivo 
e cultural, sem fins lucrativos e com duração indeterminada, inscrito 
no CNPJ sob nº 75.816.108/0001-56, com sede na Rua Fridolino 
Schmitz, S/N, Bairro Sul do Rio, Município de Santo Amaro da 
Imperatriz, Estado de Santa Catarina, CEP 88140-000. 

Artigo 2º - O Lagoa Clube de Voo Livre - LCVL, doravante 
denominado apenas como LCVL, nos termos do inciso I do Art. 21 7 
da Constituição Federal, goza de autonomia administrativa quanto a 
sua organização e funcionamento, será regido pelos Artigos 40, 44 e 
53 do Código Civil Brasileiro, por este Estatuto, aprovado em 
Assembleia Geral Extraordinária do dia 04 de outubro de 2015. 

Artigo 3° - O LCVL é pessoa jurídica de direito privado, tem 
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6{' ~ LAGOA CLUBE DE VOO LIVRE 

patrimônio próprio, distinto dos seus filiados, os quais não respondem 
subsidiariamente pelas obrigações por ele contraídas. 

Artigo 4° - O LCVL terá por finalidade : 
I - Projetar, promover, divulgar e coordenar as atividades de voo livre 
de Parapente e Asa Delta nos sítios de voo livre, por ele 
administrados, localizados nos Municípios de Santo Amaro da 
Imperatriz e de Florianópolis, Estado de Santa Catarina; 

II - Promover a manutenção das rampas, dos locais de pouso e 
também dos acessos às rampas, preservando o meio ambiente; 
III - Representar seus associados perante os órgãos e associações 
aeronáuticas e de voo livre nacional e internacional, em especial a 
ABVL - Associação Brasileira de Voo Livre, a ABP - Associação 
Brasileira de Parapente, Federação Catarinense de Voo Livre - FCVL, 
ANAC (Agencia Nacional de Aviação Civil) e a Federação 
Aeronáutica Internacional (F AI), atentando para o cumprimento da 
regulamentação aeronáutica em seus sítios de voo; 

IV - Encaminhar à ABVL e à ABP processos de homologação de 
recordes e títulos nas competições de caráter nacional e pugnar pela 
homologação dos de âmbito internacional, como também, das 
mudanças de grau de seus associados; 

V - Julgar e punir por infração aeronáutica cometida por seus 
associados de acordo com as normas especificas, como também, por 
infrações ao presente Estatuto; 

VI - Promover o congraçamento de seus associados; 

Vll - Cultivar o bom relacionamento entre os praticantes de voo livre; 

VIII - Organizar competições desportivas em seus sítios de voo; 
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fX - Promover eventos de natureza recreativa, esportiva, artística e 
cultural, especialmente os relacionados ao voo livre; 

X - Criar e gerenciar fundos destinados à aquisição de patrimônios à 
entidade, por intermédio da cobrança de anuidade de seus associados, 
de eventos, e de outras receitas; 

XI - Receber subvenções sociais de Órgãos e Entidades Públicas e 
Privadas. 

Artigo 5° - É vedado o LCVL ocupar- se de assuntos estranhos às suas 
finalidades, bem como realizar manifestações de caráter político ou 
religioso. 

CAPITULOU 

DO QUADRO SOCIAL 

Artigo 6° - O quadro social do LCVL será constituído pelas seguintes 
categorias de sócios: 
I) Fundador - aquele que participou da reunião de fundação do LCVL, 
tendo o seu nome registrado na ata de fundação; 

II) Efetivos - praticantes de voo livre nas modalidades Asa-Delta e 
Parapente; 

111) Dependentes - cônjuge ou companheiro (a) de sócio efetivo ou 
fundador, bem como seus filhos menores de 18 anos; 

IV) Colaborador - não praticante de voo livre; 
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V) Benemérito - aquele que beneficiou, significativamente, o LCVL, 
devidamente proposto pelo Presidente a Assembleia Geral, e por ela 
aprovados. 

§ 1 º - Os associados fundadores, efetivos e colaboradores são 
associados contribuintes do LCVL, devendo pagar anualmente a taxa 
estipulada pela Diretoria. 

§ 2º - O associado dependente e o benemérito estão isentos do 
pagamento da anuidade prevista no § 1 º deste artigo, sendo que o 
associado dependente pagará anualmente, ao LCVL taxa para 
despesas administrativas, correspondente a 10% ( dez por cento) do 
valor da anuidade. 

§ 3° - Se o associado dependente for praticante de voo livre nas 
modalidades Asa-Delta ou Parapente, pagará anualmente, uma taxa de 
manutenção correspondente a 50% ( cinquenta por cento) do valor da 
anuidade. 

§ 4º - Os novos associados pagarão lª(uma) joia de inscrição, fixada 
pela Diretoria, exceto aqueles dependentes, menores de 18 anos, 
praticantes de voo livre nas modalidades Parapente ou Asa Delta. 

§ 5°- Terá direito a frequentar o LCVL (desde que acompanhado por 
associado do LCVL em dia com suas obrigações sociais), sem 
pagamento de qualquer taxa, o praticante de voo livre na modalidade 
Parapente e/ou Asa Delta, associado de entidade congênere, em dia 
com as suas obrigações sociais para com seu clube ( deverá apresentar 
carteira social válida), que não tenham domicílio nos municípios de 
Santo Amaro da Imperatriz ou Florianópolis, e, ainda, na região 
metropolitana da Capital Catarinense. 

§ 6°- O piloto visitante que se enquadrar no parágrafo anterior, terá 
livre acesso ao LCVL, até o limite de 04(quatro) vezes consecutivas 
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ou alternadas, semestralmente, e em ultrapassando esse limite, pagará 
taxa de piloto visitante, no valor fixado pela Diretoria. 

Artigo 7º - Para filiação junto ao LCVL, serão obedecidos os 
seguintes procedimentos: 
I - Preenchimento da proposta de filiação na secretaria ou no site do 
LCVL, na qual constará a indicação por parte de um sócio em dia com 
suas obrigações sociais; 

II - Entrega na secretaria do LCVL, de toda a documentação exigida 
para filiação; 

III - Análise da proposta em reunião reservada da Diretoria, dando ao 
requerente conhecimento do seu resultado final, sendo admitido todo 
aquele que obtiver maioria de votos favoráveis à sua filiação; 

IV - Pagamento de taxas e de joia, bem como da anuidade 
proporcional ou total. 

V - Que o proponente a sócio tenha formação em Escola de voo 
reconhecida pelo LCVL. Em casos excepcionais de voadores que não 
possuam formação em escola reconhecida pelo LCVL, desde que 
sejam voadores reconhecidamente experientes, os mesmos deverão 
apresentar declaração de uma escola reconhecida pelo clube, 
declarando que proponente possui requisitos técnicos para o voo. Caso 
haja algum ônus nesse processo, será de responsabilidade do 
proponente. 

VI - A diretoria poderá utilizar de outros critérios para a avaliação e 
aprovação do ingresso do novo proponente. 

Parágrafo Único - Os valores das taxas, anuidades e Joias serão 
definidos em assembleia por proposta da Diretoria. 
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LAGOA CLUBE DE VOO LIVRE 

Artigo 8º - Será desligado do LCVL o associado que: 

I - Solicitar formalmente seu afastamento, entregando requerimento 
por escrito na secretaria, e quitando eventuais débitos; 

II - Estiver em débito com a tesouraria, e mesmo depois de notificado 
disso, não saldar o seu débito no prazo determinado; 

III - Apresentar conduta desportiva ou social incompatível ou, ainda, 
contrárias às finalidades do LCVL, prevista no Artigo 4º deste 
Estatuto; 
§ 1 ° - A conduta incompatível ou contraria previsto no inciso III 
caracteriza a exclusão, e deverá ser julgada em reunião reservada da 
Diretoria, sendo garantido ao associado o direito de apresentação por 
escrito suas razões de defesa. Será excluído aquele que receber a 
maioria de votos favoráveis ao seu desligamento do quadro social do 
LCVL; 

§ 2º - O sócio excluído poderá requerer reconsideração da decisão da 
Diretoria, a qual deverá convocar Assembleia Geral Extraordinária 
para apreciação do pleito do excluído, no prazo máximo de 60 
(sessenta) dias; 

§ 3° - Poderá a Diretoria aplicar pena de advertência escrita ou verbal, 
em uma l ª infração, em função da gravidade da falta, na reincidência 
deverá aplicar o § 1 º, deste artigo; 

§ 4° - A penalidade aplicada poderá ser de advertência, multa e 
exclusão, a juízo da Diretoria. 

Artigo 9º - As decisões da Diretoria à admissão e de afastamento do 
quadro social do LCVL só caberão os recursos previstos neste 
Estatuto. 
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LAGOA CLUBE DE VOO LIVRE 

Parágrafo Único - O Presidente do LCVL terá voto de minerva, em 
todas as votações. 

Artigo 1 Oº - São direitos do associado: 

I - Votar e ser votado para integrar quaisquer dos órgãos diretivos do 
LCVL; 
II - Usufruir de todos os benefícios e regalias que o LCVL oferecer; 

III - Apresentar à Diretoria qualquer sugestão que julgar conveniente 
para melhorar o desempenho do LCVL; 

IV - Participar, desde que esteja em dia com a suas obrigações 
estatutárias, de Assembleias Gerais, com direito a voto; 

V - Frequentar livremente os sítios de voo do LCVL, ou por ela 
administrados, respeitando a regulamentação aeronáutica e as normas 
estabelecidas pelo LCVL. 

Artigo 11 º - São deveres dos associados: 
I - Cumprir e zelar pelo cumprimento deste Estatuto e das 
regulamentações aeronáuticas brasileiras; 

II - Pagar a anuidade e todas as taxas estipuladas em Assembleia 
Geral; 

III - Zelar pelo patrimônio cultural e material do LCVL; 

IV - Cuidar pela conservação do meio ambiente, respeitado as 
propriedades particulares, tratando cordialmente a população local e 
respeitando sua cultura e costumes; 

V - Comunicar a mudança de seu endereço e telefone, fazendo-o por 
escrito/e-mail à secretaria do LCVL, ou diretamente no site oficial do 
Clube; 
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Artigo 12º - É vedado aos sócios o direito de tomar quaisquer decisões 
que afetem o funcionamento do LCVL, a não ser que estejam 
desempenhando função diretiva, ou autorizada por ela. 

CAPITULO III 

DA ASSEMBLÉIA GERAL 

Artigo 13º - A Assembleia Geral, órgão soberano do LCVL, reunir-se
á: 
I - Ordinariamente, anualmente, na 1 ª quinzena do mês de janeiro, 
para os efeitos do art.17; 

II - Extraordinariamente, quando convocada pelo Presidente do 
LCVL, ou seu substituto legal, por iniciativa própria ou por 
requerimento de um dos membros da Diretoria, ou ainda, por 1/3 dos 
associados em dia com suas obrigações estatutárias. 

Parágrafo Único - A Assembleia Geral extraordinária deverá ser 
realizada dentro de 30 (trinta) dias, a contar da data da protocolização 
de requerimento especifico na secretaria. 

Artigo 14º - A Assembleia Geral Extraordinária reunir-se-á quando 
convocada pelo Presidente ou substituto legal, mediante 
correspondência postal ou eletrônica ( e-mail), enviada a todos os 
associados em dia com suas obrigações sociais, com antecedência 
mínima de 15(quinze) dias, mencionando o local, dia e hora, e ordem 
do dia. 
Parágrafo Único: A ordem do dia conterá um único assunto a ser 
tratado pela Assembleia. 

Artigo 15º - A Assembleia Geral Extraordinária só se constituirá para 
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LAGOA CLUBE DE VOO LIVRE 

funcionar em primeira convocação quando presente a ma1ona dos 
associados com direito a voto, não havendo maioria, a Assembleia 
será realizada em segunda e última convocação, meia hora após a 
primeira convocação com qualquer número de associados aptos 
presentes. 

Artigo 16º - As decisões da Assembleia Geral serão tomadas pela 
ma1ona dos associados presentes com direito a voto, 
independentemente do número. 
Parágrafo Único: A critério do Presidente da Assembleia, as votações 
poderão ser abertas ou secretas. 

Artigo 17º - A Assembleia Geral cumpre, dentre outras atribuições: 
I - Aprovar a elaboração ou reforma do Estatuto e dos regulamentos 
do LCVL; 

II - Eleger e empossar, a cada 2(dois) anos, os membros da Diretoria; 

III - Deliberar sobre o parecer do Conselho Fiscal, quanto ao balanço 
anual da gestão financeira da Diretoria; 

TV - Decidir sobre proposta da Diretoria sobre norma específica a ser 
utilizada nas rampas e/ou pousos administrados do LCVL, de acordo 
com as particularidades locais; 

V - Por proposta da Diretoria, estabelecer os valores das anuidades, 
taxas e joias cobradas dos associados; 

Vl - Decidir, em grau de recursos, sobre punições aplicadas pela 
Diretoria; 

VII - Deliberar sobre aquisição e alienação de bens imóveis do 
LCVL; 

VIII - Destituir membro da Diretoria; 
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LAGOA CLUBE DE VOO LIVRE 

§ 1 º - Para as de]iberações a que se referem os incisos I, VII e VIII é 
exigida a aprovação de no mínimo 2/3 ( dois terços) dos associados 
presentes à Assembleia, especialmente convocada para esse fim, em 
primeira convocação, e em segunda convocação 30(trinta) minutos 
após. Deverá ser realizada nova Assembleia, 30(trinta) dias depois do 
dia da realização da anterior, para confirmação, nas mesmas 
condições. 

§2º - Considerando a urgência, o Presidente do LCVL poderá praticar 
ato necessário ao bom funcionamento do Clube, levando-o a 
ratificação da Assembleia Geral, exceto o contido no parágrafo 
anterior. 

Artigo 18° - As Assembleias Gerais serão presididas pelo Presidente 
do LCVL, ou por associado esco]hido pelo plenário, 
preferencialmente, pelo associado mais antigo. 

CAPITULO IV 

DA DIRETORIA 

Artigo 19° - A Diretoria do LCVL é composta pelos seguintes cargos: 

I - Presidente; 

II - Vice- Presidente; 

III - Diretor Financeiro; 

IV - Diretor Financeiro Adjunto; 

V - Secretário Gera]; 
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LAGOA CLUBE DE VOO LIVRE 

VI - Secretário Geral Adjunto; 

VII - Diretor técnico de Parapente; 

VIII - Diretor técnico de Asa Delta; 

XI - Diretor de Educação e Cultura. 

§ 1 º - A Diretoria terá mandato de 02( dois) anos, podendo ser reeleita; 

§ 2º - Caso julgue necessário, a Diretoria pode contar com a ajuda de 
membros auxiliares, cujas atribuições e competências serão previstas 
por ato do Presidente do LCVL; 

§ 3° - Os membros auxiliares serão de livre escolha do Presidente do 
LCVL; 

§ 4° - Em caso de renúncia ou impedimento definitivo do Presidente, 
assumirá a presidência o Vice- Presidente para complementação de 
mandato; 

§ 5° - Se houver vacância dos cargos de Presidente e Vice-Presidente, 
assumirá o Secretário Geral que convocará Assembleia Geral eletiva, 
a realizar-se no prazo máximo de 30(trinta) dias, para preenchimento 
dos referidos cargos, salvo se restarem menos de três (três) meses para 
o ténnino do mandato, quando pennanecerá na presidência até o final 
do mandato; 

§ 6° - Nenhum membro da Diretoria poderá ter envolvimento com o 
comércio de Parapente e/ou Asa Delta e seus acessórios, salvo se 
autorizado pela Assembleia Geral; 

§ 7º - Exceto o Vice-Presidente, os demais cargos da Diretoria serão 
de livre escolha e nomeação do Presidente. 
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Artigo 20º - Compete coletivamente à Diretoria: 

! - Administrar o LCVL, procurando atingir os seus objetivos; 

li - Cumprir e fazer cumprir as resoluções emanadas da CBVL, ABP, 
FCVL, ANAC e F AI, e as disposições deste Estatuto; 

III - Organizar os processos eletivos; 

IV - Arrecadar e administrar as receitas previstas neste Estatuto; 

V - Autorizar as despesas previstas neste Estatuto; 

VI - Rever periodicamente o valor da anuidade e taxas de serviços, 
mantendo-os atualizados, no interesse do LCVL; 

VII - Promover e organizar as atividades esportivas e sociais do 
LCVL; 

VIII - Apresentar mensalmente balancete financeiro, fixando-o em 
local próprio e/ou publicando no site do LCVL, para conhecimento 
geral, e anualmente, o balanço patrimonial e o relatório geral; 

IX - Resolver e tomar efetivas as penalidades de sua atribuição 
aplicadas aos sócios, após as formalidades previstas neste Estatuto; 

X - Emitir avisos estabelecendo disposições transitórias, para 
normatizar situações não previstas neste Estatuto; 

XI - Resolver os casos omissos deste Estatuto. 

Artigo 21 º - Compete ao Presidente: 
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I - Representar o LCVL perante autoridades do país, inclusive em 
juízo e nas relações com terceiros; 

II - Nomear os cargos não elegíveis, podendo destituí-los a qualquer 
tempo; 

UI - Despachar com diretores, assinar a correspondência do LCVL e 
conjuntamente com Diretor Financeiro assinar as ordens de 
pagamento, cheques, valores e quaisquer outros documentos que 
envolvam responsabilidade financeira para o LCVL; 

IV - Assinar as carteiras sociais; 

V - Presidir as seções da Diretoria e convocar Assembleias Gerais; 

VI - Dar soluções aos casos urgentes não previstos no Estatuto, ad 
referendum da Diretoria; 

VII - Executar todas as resoluções das Assembleias gerais; 

VIII - Expedir atos necessários à boa administração do LCVL, 
aprovados pela Diretoria, não previstos neste Estatuto. 

IX - Apresentar a Assembleia, na sessão ordinária prevista no Art.13, 
relatório de sua gestão; 

X - Dar cumprimento, imediatamente, a solicitação do Conselho 
Fiscal, nos termos do art. 35, inciso VI; 

Artigo 22º - Compete ao Vice - Presidente: 

1 - Substituir o Presidente ou qualquer um dos Diretores em seus 
impedimentos temporários e auxiliar o Presidente no desempenho de 
suas atribuições; 
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II - Analisar e verificar mensalmente as contas apresentadas pelo 
Diretor Financeiro, visitando e publicando no edital da sede, e no site 
do LCVL; 

III - Outras atividades designadas pelo Presidente. 

Artigo 23º - Compete ao Diretor Financeiro; 
l - Arrecadar, mediante recibo, as taxas e contribuições devidas pelos 
associados, fixadas pela Assembleia Geral; 

II - Assinar com o Presidente, os cheques e documentos que se 
refiram as despesas e/ou investimentos; 

III - Efetuar o pagamento de despesas autorizadas; 

IV - Escriturar ou fazer escriturar os livros fiscais e contábeis do 
LCVL, podendo propor a contratação de profissional Contador, 
inscrito no CRC, e preferencialmente, associado; 

V Apresentar planejamento financeiro de desembolso, 
semestralmente e do ano civil. 

VI - Representar o LCVL junto aos bancos, sempre em conjunto com 
o Presidente, podendo assinar cheques, ordens de pagamento e 
transferências, abrir e encerrar contas, solicitar extratos de contas e 
saldos, endossar cheques, mandar protestar cheques e títulos de 
qualquer espécie emitidos a favor do LCVL e praticar todos os atos 
que visem à garantia do patrimônio e estabilidade financeira do 
LCVL; 

Parágrafo Único: Ao Diretor Financeiro Adjunto, compete substituir o 
Diretor Financeiro no seu impedimento definitivo. 
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Artigo 24º - Compete ao Secretário Geral: 

I - Dirigir a Secretaria quanto aos serviços gerais e administrar a sede 
e bens materiais do LCVL; 

II - Tratar de toda a correspondência e documentos do LCVL; 

III - Secretariar as reuniões de Diretoria e lavrar as atas; 

IV - Administrar e dirigir os funcionários, coordenando as atividades 
do LCVL. 

Parágrafo Único: Ao Secretário Geral Adjunto, compete substituir o 
Secretário Geral no seu impedimento definitivo. 

Artigo 25º - Compete ao Diretor Técnico: 

I - Fiscalizar, nas rampas de voo administradas pelo LCVL o correto 
cumprimento das normas aeronáuticas, e de eventuais regras 
estabelecidas pelo LCVL para a coordenação das decolagens, tráfego 
aéreo e pouso de Parapentes e Asa Delta; 
II - Supervisionar e fiscalizar o estado geral dos equipamentos 
utilizados nas rampas administradas pelo LCVL, orientando o piloto 
nos casos atentatórios à segurança, e em casos específicos, proibir a 
decolagem do equipamento de voo; 

III - Realizar a análise meteorológica local, contraindicando o voo 
com segurança para a realização de voo recreativo; 

IV - Fiscalizar o cumprimento das normas de trafego aéreo para o voo 
livre; 

V - Propor medidas punitivas para os pilotos associados que 
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descumprirem as orientações previstas nos incisos anteriores, ou 
enviar relatório de perigo aos clubes e associações de origem, no caso 
de pilotos não associados; 

VI - Analisar os processos de emissão de carteiras de associados da 
categoria piloto, em particular os relativos à mudança de nível ou 
habilitação, sugerindo ao Presidente do LCVL a conduta adequada 
para cada caso. 

§ l º - Não há necessidade de comparecimento dos diretores técnicos 
as rampas em todos os momentos que houver decolagens. Os diretores 
deverão estar presentes no sitio de voo, com a frequência que julgarem 
adequadas para a execução da fiscalização mínima. 

§ 2º - A segurança no voo é dever de todos. Para o cumprimento deste 
artigo, qualquer voador pode, e todo integrante da Diretoria deve 
colaborar com os Diretores Técnicos no desempenho de suas 
atividades. 

Artigo 26º - Compete ao Diretor de Educação e Cultura: 

I - Propor, coordenar e executar os meios necessários ao 
aprimoramento técnico do associado; 

II - Em conjunto com os Diretores Técnicos, aplicar teste de elevação 
de nível do associado, junto às Associações ABVL e ABP; 

III - Promover, periodicamente, a reciclagem dos associados pilotos 
de Parapente e de Asa Delta através de cursos, de seminários, de 
palestras, etc.; 
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CAPITULO V 

DAS RECEITAS E DESPESAS 

Artigo 27º - As receitas do LCVL serão constituídas pelas: 

l - Joias e anuidades pagas pelos associados; 

II - Renda de inscrição em competições realizadas pelo LCVL; 

III - Multas aplicadas; 

IV - Subvenções que venha a receber dos Poderes Públicos Federais, 
Estaduais e/ou Municipais; 

V - Juros e rendimentos de aplicações financeiras a que venha 
possmr; 

VI - Donativos e patrocínios que venha a receber; 

VII - Produto da venda de material promocional do LCVL; 

VIU - Rendas eventuais. 

Artigo 28º - As despesas serão aquelas necessárias ao bom andamento 
das atividades sociais, à manutenção das rampas, dos locais de pouso, 
dos acessos às rampas e outras aprovadas pela Diretoria, em reunião. 
Parágrafo Único: Ressarcimento de despesas da Diretoria quando 
realizadas a serviço do LCVL, e autorizadas pelo Presidente. 
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CAPITULO VI 

DO CONSELHO CONSULTIVO 

Artigo 29º - O Conselho Consultivo será formado pelos 03 (três) 
últimos Ex-Presidentes e por 02(dois) membros indicados pelo 
Presidente do LCVL, com mandato de 02( dois) anos, coincidentes 
com o da Diretoria. 

Artigo 30º - Compete ao Conselho Consultivo, sempre que convocado 
pelo Presidente do LCVL, com antecedência de l0(dez) dias, opinar e 
orientar sobre questão específica levada a sua apreciação. 

CAPITULO VII 

DO CONSELHO FISCAL 

Artigo 31º - O Conselho Fiscal será composto por 03 (três) membros 
titulares e 03(três) membros suplentes, com mandato de 03(três) anos, 
eleitos pela Assembleia Geral, podendo ser reeleitos. 
Parágrafo Único: Em caso de vacância, o Presidente do Conselho 
convocará o suplente imediatamente eleito. Caso não haja suplente, 
poderá ser designado, pelo Presidente do LCVL, membro para o 
Conselho Fiscal com mandato tampão. 

Artigo 32º - Compete ao Conselho Fiscal: 

I - Examinar o balanço geral do exercício e o relatório da Diretoria, 
emitindo parecer; 

II - Opinar, quando solicitado, sobre o desempenho da Diretoria; 

III - Eleger o seu Presidente, entre seus pares; 
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IV - Apresentar, por escrito, a Diretoria os seus estudos e pareceres 
sobre a situação econômica e financeira do LCVL, juntamente com os 
balancetes mensais; 

V - Dar parecer no relatório e prestação de contas anuais da Diretoria, 
a fim de serem submetidos à apreciação da Assembleia Geral; 

VI - Receber e analisar as cópias dos balancetes mensais apresentados 
pelo Diretor Financeiro, comunicando a Diretoria qualquer 
irregularidade que constatar, dando prazo de até 05(cinco) dias para 
que sejam sanadas; 

VII - Comparecer às reuniões da Diretoria, sempre que for convocado, 
podendo usar da palavra, quando franqueada pelo Presidente da 
reunião, não podendo, entretanto, votar; 

VIII- Solicitar, por escrito, a Diretoria as informações de que 
necessitar para seus pareceres e estudos; 

Parágrafo Único: Qualquer associado em dia com suas obrigações 
estatutárias terá acesso irrestrito aos documentos, informações e 
comprovantes de despesas constantes da prestação de contas da 
Diretoria, bastando para tanto, requerer formalmente ao Presidente, 
quando será informado dia e horário para o acesso na sede do LCVL. 

CAPITULO VIII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Artigo 33º - Todos os cargos e funções exercidas no LCVL são de 
cunho voluntário, sem remuneração. 

§único: Em Assembleia Geral Ordinária, realizada aos doze dias de 
Janeiro de 2019, na Sede do Lagoa Clube de Voo Livre, os sócios 
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presentes deliberaram pela inclusão de dispositivo expresso no 
Estatuto do Lagoa Clube de Voo Livre referente à inclusão de isenção 
de pagamento de anuidade aos sócios que exerçam a função de 
Presidente e Tesoureiro do LCVL, bem como dos sócios reconhecidos 
como "beneméritos", que serão assim agraciados ( artigo 6, VI) em 
votação pela diretoria. 

Artigo 34° - O LCVL não poderá fundir- se a outro clube ou 
Associação, sem que tal decisão seja tomada por maioria absoluta dos 
sócios com direito a voto, em 03 (três) Assembleias Gerais 
consecutivas, no intervalo mínimo de 02 (dois) meses. 

Artigo 35º - As alterações, emendas ou reformas deste Estatuto 
deverão ser aprovadas em Assembleia Geral; 

Artigo 36º - É expressamente proibida no LCVL, sob pena de 
expulsão imediata do(s) autor(es), manifestações de caráter político ou 
religioso ou que tenha por base questões de nacionalidade, raça ou 
orientação sexual; 

Artigo 37º - Os casos omissos ao presente Estatuto serão resolvidos 
pela Diretoria de acordo com a legislação em vigor; 

Artigo 38º - O LCVL só será dissolvido pela Assembleia Geral, por 
decisão de 2/3, no mínimo, de votos dos associados em dia com suas 
obrigações. 

Artigo 39º - Em caso de dissolução do LCVL, a Assembleia que tiver 
decidido resolverá, na mesma assentada, sobre a destinação a ser dada 
ao seu patrimônio. 

Artigo 40º - O mandato da atual Diretoria se encerrará no dia 31 de 
dezembro de 2016, devendo, entretanto, continuar exercendo suas 
atribuições até o dia da eleição e posse da nova Diretoria, conforme 
artigo 13, inciso I, deste Estatuto. 
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Artigo 41 ° - O exercício dos cargos constantes deste Estatuto é de 
cunho voluntário, vedada qualquer forma remuneração, salário ou 
comissão. 

Artigo 42º - Este Estatuto do LCVL altera o anterior, ficando 
revogadas às disposições em contrário. 

Artigo 43º - O presente Estatuto entra em vigor na data de sua 
aprovação, gerando seus efeitos legais após registro em cartório, na 
forma da lei. 

Santo Amaro da Imperatriz, em 12 de Janeiro de 2019. 

Visto: 

~ 

Cesar Zacharias Martins 
OAB/SC: 43.015 
OAB/SP: 370.241 
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Rafael dos Santos 
Secretário Geral 


