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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO ÉTICO/ADMINISTRATIVO . 

 

 
Aos doze dias do mês de novembro de 2018, às 17:30h em sessão aberta e às 18:30h em 
sessão fechada, na forma do Art.  20 do Estatuto, presentes os Diretores e os representantes 
de cada modal idade,  abaixo l istados,  o Conselho se reuniu e tratou dos seguintes assuntos: 
 
 

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

1.1 –  Roni: Questionou sobre quando o conselho f iscal poderá veri f icar as contas .  
 

1.2 –  Niraldo: Comunicou que por 3 vezes convidou o conselheiro f iscal Manoel Navarro 
para conferir  as contas , porém, o mesmo não compareceu. 

 
1.3 –  Eduardo I tajahy: Informou que está cobrando ao conselho f isca l e que o Paul inho 

Falcão está à algum tempo sol ici tando um posicionamento do setor f inanceiro para 
poder iniciar a conferência.  

 
1.4 –  Fi l ipe Dicarlos: Expôs que na verdade, por haver necessidade do 

acompanhamento da Stéffani,  não foi  possível real izar o fechamento. No momento o 
setor está incl inado na estruturação do f inanceiro no sistema Omie p ara atender a 
contabil idade que precisa das informações para confeccionar o balancete.  

 
1.5 –  Rampa de Asa:  

Foi debatido por todos os presentes sobre os orçamentos apresentados para 
reforma da rampa de asa.  
 
Na últ ima reunião o conselho delegou ao Francisco Santos a aval iação dos 
orçamentos. Até a próxima semana esse  assunto estará definido.  
 
Ficou decidido que o recurso separado para o processo do Miguel será 
redirecionado para rampa de asa.  

 
1.6 –  Eduardo I tajahy: Solici tou para que seja definido as estratégias de preço mínimo, 

disse ainda que pensa que o melhor método seria uma pesquisa individual para 
entender o que a maioria prefere. Num segundo momento, ser real izar o cl iente 
oculto entre os próprios instrutores para checar se todos estão cumprindo o que foi 
acordado. 

 
1.7 –  Rony Falcão: Expôs que o clube poderia incentivar de alguma forma o pi loto que 

identi f icasse e relatasse quaisquer transgressões a polí t ica do preço mínimo.  
 

1.8 –  Preço Mínimo: 
 
Houve uma calorosa discussão entre a maioria dos presentes a respeito da 
f iscal ização e da metodologia da regra.  
 
Por f im f icou entendido que será necessário mudar o modus operandi para melhorar 
a f iscal ização do preço mínimo.  
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2 -  Reunião Fechada :  
 

 
2.1 Escola, Preço Mínimo, Cl iente Oculto:  

 
–  Delton: expôs que a ideia do Ique de fazer a pesquisa do preço mínimo é muito 
ef iciente e incentivou o conselho a aprovar a iniciat iva. Por f im, expôs que todas as 
placas informativas da escola na rampa foram danif icadas ou arrancadas. Sol ic itou 
por f im que o clube recoloque as placas e s e possível f iscal ize quem danif icou as 
mesmas. 
 
–  Fi l ipe Dicarlos: Expôs que o cl iente oculto é um processo simples que deve ser 
acompanhado pelo setor comercial , este deve l istar todos os instrutores e seus 
dados pessoais e comerciais, por f im de forma organizada entrar em contato com 
cada um para sintet izar um relatório de f iscal ização para acompanhamento da 
diretoria.  

 
–  Fábio Thomaz: Expôs que pensa que o cl iente oculto é de responsabil idade do 
Clube e que o Fi l ipe e o seu t ime poderia cuidar dessa de manda. 

 
 
–  Luiz Ireno: Expôs que a respeito do preço mínimo não acha necessário que o 
clube faça algum investimento na f iscal ização porque se existem pessoas 
transgredindo a regra são uma minoria que não just i f icaria tal  investimento.  
 
–  Fábio Thomaz: Sugeriu que todos os instrutores sejam comunicados via sistema 
sobre a mudança do preço mínimo para alta temporada sendo obrigatório a 
confirmação de lei tura que será considerada como se fosse uma assinatura.  
 

 

  Ficou decidido que os casos em que a escola identi f icar transgressão de 
preço mínimo, a mesma poderá oferecer até  20% de desconto para identif icar 
quem o transgressor com o intuito de f iscal izar.  

 
 

                
–  Fábio Thomaz: Sugeriu que o preço de balcão da escola seja di ferente, e o preço 
mínimo seja mantido no mercado da internet.  

 
–  Francisco Santos: Expôs que a ideia é boa, porém não sente que o setor esteja 
maduro para real izar esta mudança.  

 
–  Roni Falcão: Disse que o mercado está fraco para fazer qualquer t ipo de 
alteração de preço, seja de balcão seja de internet,  e que sugere manter do jeito 
que está. 

 
–  André Jean: Expôs que a escola tem sido parâmetro para as outras escolas 
rotularem seus preços, dessa forma, criando uma disputa desleal no mercado da 
internet e capitando a maioria  dos voos, também, expôs que o cenário atual é 
totalmente di ferente de 3 /  4 anos atrás, e que para nós nesse momento aquele 
cenário é utopia. Na sua opinião o mercado está escasso e é necessário colocar o 
pé no chão pois o voo não está barato.  

 
 
 

2.2   Quiosque Rio Tour: O quiosque da Rio Tour será inaugurado amanhã 13 de 
novembro. Horário das 15:00h às 20:00.  
 
Fábio Thomaz: Expôs que foram vendidos 5 voos no quiosque mesmo sem ainda haver 
vendedor do CSCVL. Sugeriu que (escala, veri f icar),  também sugeriu que no dia da 
semana que não vai haver funcionário, as escolas part iculares que tem CNPJ vál ido e 
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plei tearem possam ajudar no treinamento dos vendedores.  Por f im, expôs a tabela de 
salários para vendedor tr i l íngue fornecida pela empresa terceir izada.  
 
 
Regra Translado Quiosque Rio Tour : Quando houver mais de 1 pessoa interessada em 
voar, o translado será pago pelo clube (cortesia).   
 
 

  Ficou decidido que antes de decidir como será efetivada a contratação do 
colaborador do quiosque para Rio Tour, será verif icado com a empresa 
terceir izada o que a proposta de contratação cobre.  

 

  Ficou decidido que as taxas dos 5 voos que foram captados no quiosque serão 
repassadas por transferência bancária e o translado será pago pelo clube.  

 

  Ficou decidido que será real izado os pagamentos do rateio do quiosque da Rio 
Tour referente os outubro e novembro de 2018. (Aprovado pelo diretor 
f inanceiro).  

 
 

 
 

3 –  Reunião Ética :  
 
3.1  –  Pelo horário avançado não foi  avaliado nenhum caso de ét ica.  
 
 
 
Presentes :  Edson Pereira, Vinicius Gouvea, Luiz Ireno, Niraldo Piheiro, Eduardo Graniço, 
Roni Falcão, Fábio Thomaz, Delton Leuri  e Humberto (Fubá). 
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