
 

 

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

 
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO ÉTICO/ADMINISTRATIVO . 

 

 
Aos três dias do mês de dezembro de 2018, às 17:30h 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 modal idade,  abaixo l istados,  o Conselho se reuniu e tratou dos seguintes assuntos: 
 
 

1 -  Reunião Aberta :  
 
O presidente leu a ata anterior e, não havendo objeção, a mesma foi aprovada. Ato contínuo 
agradeceu a presença de todos e passou a palavra aos associados presentes, na seguinte 
ordem: 
 
 

1.1 –  Edu: Disse que queria falar sobre um acontecimento sobre a escola, que  a mesma 
teria pego voos do I reno e, depois, a f im de “consertar” o erro, ter ia “devolvido” o 
voo ao Ireno. Afirmou, então, que discordava dessa solução, e que a escola deveria 
trabalhar pelo coletivo. Disse, por f im, que considera um erro permit i r  que os pi lotos 
agendem seu voo part icula r ut i l izando a escola. O conselheiro Ireno, presente a 
reunião, expôs seus esclarecimentos sobre o episódio.  

 
1.2 –  Rafael “rato” :  Disse que há um quiosque operando voo na praia  de Copacabana, e 

que trouxe voos para a escola e que, até então, não teve nenhuma posição sobre o 
pagamento de seus voos. O diretor f inanceiro, com a palavra, disse que essa 
“operação”  f inanceira não era do clube, e que, na sua visão, deve ser resolvido 
entre o pi loto e o “terceiro”.  Fabio expl icou que, nos primeiros voos, de modo 
equivocado, os voos foram recebidos por lá. Disse, mais, que assim que sobrevier o 
repasse dos recursos o mesmo será dest inado a quem de direito.  

 
1.3 –  Jean Carlos: Perguntou, de inicio, se poder ia gravar sua fala. Foi autorizado pelo 

conselho. Pediu, em resumo, que o clube entregue cópia do contrato de seguro. Foi 
deferida a entrega.  

 
1.4 –  Professor Eduardo: Disse que, na sua visão, o estatuto deveria ser alterado para 

que o Diretor Financeiro t ivesse assento no Conselho. Ao f inal,  disse que teria uma 
reclamação a fazer: disse que segunda passada estava chovendo muito, e que l igou 
para saber se haveria reunião, e, ante essa expectat iv a, esteve aqui e não houve a 
reunião.  

 
1.5 –  Flavinho: Disse que gostaria de ouvir a respos ta do Fábio em relação a pergunta 

do Professo Eduardo, relativamente aos voos vendidos no quiosque, qual seja, se 
os voos são vendidos pelos pi lotos ou pela Escola?  Com a palavra o Fabio, disse 
que: ( i)  que atualmente é vendido pela  At.Rio, que a mesma vende e l iga para os 
instrutores credenciados e que estejam na f i la ;  (ii)  que o clube ainda não mantém 
vendedores no quiosque.   

 
1.6 –  Tavinho: Disse que seria rápido em sua intervenção. Considerou que as pessoas 

presentes à reunião, na sua visão, são as mais importantes do Clube. Falou, mais, 
que admira a equipe,  na pessoa de presidente e vice, mas que o conselho deveria 
colocar um plano de ação e expô-lo aos associados, e que isso faci l i tar ia o 
acompanhamento pelos associados . Falou, por f im, que a escola vem num processo, 
e que a mesma deveria, sim, atuar para arregimentar voos para os associados, e 
que essa missão deve ser abraçada pela diretor ia. Que a escola, a seu ver, deveria 
ser uma concorrente no mercado de venda de voos.  

 
 

1.7 –  Niraldo: Sobre a escola, disse que, quando assumiu, observou que a escola t inha 
feito um investimento na área de market ing, e que esse investimento foi na área de 
fomento. Disse, em seguida, que o clube tem c ontratado mal,  e isso decorre o mau 
funcionamento da escola. Af irmou que hoje a escola precisa contratar funcionário e 
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investir  em novos mecanismos de fomento, que está planejando uma estratégia para 
viabi l izar atendimento de pretensas pessoas que tenham interesse de fazer os voos.  
Disse, por f im, que na sua visão o que mais impacta é o atendimento na praia, e 
que em princípio o clube não tem capital para agir em todas as fontes.   

 
1.8 –  Rodolfo: Indagou sobre a convocação do colégio de delegados para deliberar 

sobre temas de sua competência. 
 

  
2 -  Reunião Fechada :  

 
 
2.1  –  Reformas das Rampas –  Evolução dos Trabalhos : (i)  rampa parapente: está andando, e 
no que tange a parte “de trás” ,  precisa de aval do parque, e o restante será concluído esse 
semana, se o tempo contr ibuir.  ( i i)  rampa asa: disse que, na sua visão, a rampa suporta a 
operação do verão. Seria preciso, somente, fazer um “reforço” como segurança até que seja 
real izada a reforma completa. Falou, por f im, que esse “reforço” custaria ao clube cerca de 
R$ 2.000,00, sem material  incluso. O diretor f inanceiro, presente à reunião,  aprovou a 
despesa neste patamar . Pelo conselho foi  decidido que ( i) a reforma será após o verão e os 
ajustes necessários até a reforma serão feitos pelo associado Andre Jean (faca).  
 
2.2  –  Rio Tour –  Atraso de Pagamento: Feitas as ponderações pert inentes, o conselho votou o 
seguinte: ( i ) pagar o transporte  até então fei tos,  unânime –  autorizado o Felipe a fazer o 
pagamento; ( i i )  pagar os valores pendentes aos pi lotos, total  de 03 voos –  unânime; O diretor 
f inanceiro Niraldo disse que, apesar de ser contra, não estava vetando o pagamento.  Por f im, 
del iberou-se o seguinte: a) –  Vetou-se a oferta de transporte ao aluno no quiosque; b) –  
Autorizou-se a part icipação do instrutor na escola a f im de apresentar o voo (“crachá 
quiosque”);  o crachá foi  aprovado com alternância de modalidade para f ins de apresentação. 
c) –  Não foi autorizado ao instrutor que sugira ao interessado fazer o voo consigo, no dia 
seguinte, caso ele não queira fazer o voo naquele dia.  
 
 

Procedimentos Éticos/Administrativos 
 
 
Foram avaliados os casos pendentes, tendo sido apl icada uma advertência e, relativamente 
aos demais casos, foram aplicadas uma suspensão de 10 d ias e comunicados os demais 
pi lotos pelo sistema para se manifestarem.   
 
 
Presentes :  Joe, Vinicius, Edson, Fabio, Ireno, Edu, Delton, Humberto, Andre Jean, Rony. 
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