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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO ÉTICO/ADMINISTRATIVO . 
 

 
Aos vinte e nove dias  do mês de outubro de 2018, às 17:00h em sessão aberta e às 18:00h 
em sessão fechada, na forma do Art.  20 do Estatuto, presentes os  Diretores e os 
representantes de cada modalidade,  abaixo l istados,  o Conselho se reuniu e tratou dos 
seguintes assuntos: 
 
 

1 -  Reunião Aberta :  
 
O presidente agradeceu a presença de todos e, a to contínuo, passou a palavra aos 
associados presentes, na seguinte ordem:  
 
 

1.1 –  Jean Magrinho: Questionou sobre quando a reforma da rampa de parapente será 
executada.   

 
1.2 –  Joe: Comunicou que o material  foi  comprado e que o André (Faca) está 

f inal izando a compra da seladora para preparar as madeiras e iniciar a reforma.  
 

1.3 –  Albino: Informou que sol ici tou um prestador para orçar a manutenção do guarda 
corpo da rampa, e que pretende criar l imitações nas laterais da rampa de asa -delta. 
O guardo corpo seria alongado , e próximo à rampa onde não há tráfego de 
visi tantes, teria um rebaixamento de 45º para l imitar a área. Além disso, a estrutura 
será ut i l izada para colocar sinal izações de segurança e informativas.  

 
 

1.4 –  Wagner Francisco: Expôs que nos próximos 6 meses vai ter um evento de 
cruzeiros no RJ e se a escola poderia dispor alguns colaboradores para fazer a 
prospecção.   

 
1.5 –  Vinicius Gouvea: Questionou ao Niraldo como está o andamento na administração 

da escola,  pois, pelo que foi estabelecido, o mesmo se disponibi l izou a gerir  a 
escola durante 2 meses a f im de buscar novos resultados.  

 
1.6 Niraldo: Relatou que fez 2 reuniões com a equipe de market ing então contratada na 

últ ima gestão. Explicou brevemente sobre os assuntos que foram tratados durante a 
reunião e por f im disse que irá aval iar a sol ic i tação do Waguinho.  

 
1.7 Joe Vieira: Falou sobre as ferramentas que podem ser usadas para prospecção e 

divulgação do voo e marcou um workshop sobre  marketing individual para a próxima 
terça-feira na sala de reuniões do CSCVL.   

 
 

2 -  Reunião Fechada :  
 

 
2.1  –  Ingresso no Quadro Instrutores: O presidente expôs sua insat isfação em relação ao 
possível  ingresso de 2 associados no quadro sem o devido cumprimento dos requisi tos , tendo 
isso ocorrido, supostamente, com o aval do  conselho existente na gestão anterior .  Disse que, 
se de fato isso for confirmado, trata -se de um erro, pois  a regra deveria ter sido respeita e em 
hipótese alguma o conselho dever ia ter se manifestado posit ivamente com relação ao 
ingresso de sócios sem o cumprimento total  das regras. Por f im ponderou que atualmente há 
um sócio que está argumentando com base nesse erro administrativo.  
 

 
2.2  –  Isenção Mensalidade Membros Conselho  Ét ico: Foi sugerido a isenção dos conselheiros 
e, ato seguinte, foi  colocado em votação. Por voto da maioria, a sugestão foi  aprovada 
faltando apenas a aprovação dos delegados para implementação  da regra. 
 



 

 

Av. Prefeito Mendes de Morais, S/N - São Conrado - Rio de Janeiro - RJ - Brasil – CNPJ: 08352546/0001/13 

2.3 –  Apoio a Competidores:  Foi sugerido o apoio f inanceiro aos 3 melhores competidores 
ranqueados no brasi leiro; ( I) abono das mensalidades do ano subsequente ; ( I I)  pagamento da 
inscrição do campeonato  brasi leiro e “FAI 1”  ;  ( I I I )  hospedagem;  
 

  “( I)”  –  I tem aprovado por voto da maioria;  (Pendente aprovação dos delegados)  

  “( II)”  –  I tem aprovado por voto da maioria;  (Pendente aprovação dos delegados)  

  “( II I )”  –  I tem reprovado por voto da maioria;  
 
Niraldo Pinheiro: Informou que com relação aos i tens aprovados, em caso de não haver 
verba, como Diretor Financeiro, exercerá seu direi to à veto . 
 
 
2.4  –  Ni l ton Rangel (Zero) : Expôs que está passando por uma si tuação dif íci l ,  e que está 
precisando de ajuda e sol ic itou ao conselho se existe a possibi l idade de o clube ajudá -lo, 
pois possui algumas dívidas de luz, prestação da casa e gás.  Os membros do conselho, 
sensibi l izados com a questão,  real izaram doações individuais.  
 
2.5 –  Quiosque Rio-Tour: Na semana passa foi  sol ici tado um parecer Jurídico sobre os r iscos 
relacionados ao contrato principalmente com relação a área trabalhista. O ponto 
relativamente delicado é a clausula que determina a contratação de 3 funcionários tr i l íngues.  
 
Fábio Thomaz: expôs que uma empresa terceir izada foi contratada para disponibi l izar os 
funcionários, o que reduz consideravelmente os ônus trabalhistas.  
 
Niraldo Pinheiro: expôs que f icou pendente a assinatura do contrato de comparti lhamento das 
despesas do quiosque com as outras empresas parceiras, e que o dr.  Norberto Gava f icou 
responsável pela condução jurídica desse item.  
 
Por f im, o presidente Joe Vieira disse que, apesar de haver alguns gargalos que precisam ser 
resolvidos a respeito do contrato, a oportunidade de trabalhar em parceria com a Rio -Tour é 
muito vantajosa para o CSCVL, sendo assim, autorizou a continuidade do andamento dos 
trâmites sem a formalização de finit iva do contrato até parecer jurídico do dr.  Norberto que por 
sua vez não pode comparecer nesta reunião por motivos pessoais.  
 
 

3 –  Reunião Ética :  
 
3.1  –  Caso Albino: explicou que a sua passageira desmaiou antes da decolagem o que 
ocasionou o acidente.  
 
Niraldo Pinheiro: expôs que normalmente em operações de esporte s radicais existe um termo 
obrigatório em que o  cl iente declara ter capacidades psicomotoras para exercer a at ividade. 
Sendo assim, sugeriu que o clube disponibi l ize tal  documento para os cl ien tes assinarem no 
intuito de evitar problemas judiciais em casos de possíveis acidentes.  
 
 
3.2  –  Julgamentos: 
 
Os l ivros foram abertos tendo sido avaliados 2 casos de ética. Dentre os 2 casos, 1 foi 
advert ido e o outro , que já havia sido comunicado no sistema na últ ima reunião , não foi  
julgado, pelo fato de o  instrutor ainda não ter visualizado o comunicado para  apresentar 
defesa. 
 
 
 
Presentes :  Joe, Vinicius, Ireno, Chico, Edu, Roni,  Fábio , Delton e Humberto.  
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