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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO ÉTICO/ADMINISTRATIVO . 

 

 
Aos dez 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 agradeceu a presença de todos e, a to contínuo, passou a palavra aos 
associados presentes, na seguinte ordem:  
 
 

1.1 –  Fabio Thomaz: Sugeriu que a part i r  do dia 26 de dezembro seja implementado o 
uso de dois “crachás rampa” independentemente do volume diário de voos.  

 
1.2 –  Assad: Disse que o clube tem muito controle de procedimento de decolagem, mas, 

na sua visão, não há um projeto de controle de aproximação e pouso, e que seria 
ideal proibir o pouso do mar em direção ao muro.   

 
 

  
2 -  Reunião Fechada :  

 
 
2.1 –  Reforma da Rampa –  Evolução dos Trabalhos : (i)  rampa parapente: está pronta e , 
agora, aguarda-se autorização, pelo parque, para avançar com o segundo plano de expansão.  

 
2.2  –  Quiosque Rio Tur - Andamento: Fábio ponderou que ainda não conseguiu alocar um 
funcionário no quiosque e que, apesar de já ter pedido diversas vezes, isso não foi  à frente. 
Disse, também, que fez uma visita ao quiosque com a funcionária Duda, mas, por motivos 
outros, a mesma não permaneceu trabalhando no quiosque. O Diretor Financeiro, Niraldo, 
af irmou que a mão de obra para trabalho no quiosque, na sua visão, é a mesma estabelecida 
no clube, e que seria suf ic iente um rodízio  dos funcionários entre quiosque e Clube. O 
conselho deliberou, após os debates, que o Conselheiro Fabio indicará uma pessoa para 
anál ise e contratação pelo f inanceiro e, se aprovado, iniciará imediatamente, isso, 
evidentemente, se a Duda, a part i r  de amanhã, por algum motivo, não ocupar a função.  
 
2.3  –  Instrutores visi tantes e voo duplo : O conselho determinou que seja implementado, 
novamente, o preenchimento de um Termo por alunos/passageiros de  pi lotos instrutores 
visi tantes e não integrantes do quadro do CSCVL. A secretaria disponibi l izará o termo modelo 
e f iscal izará seu uso, devendo or ientar o pi loto, ainda, que somente será permit ido o acesso 
ao sistema do clube, para cadastro do voo, após o preenchimento do termo na secretaria.  
 
2.4 –  Convocação de Delegados: O conselho pretende, ainda esse ano, convocar o colégio de 
os delegados para deliberar sobre pautas pendentes e quanto a proposta do conselho de 
promover uma pequena alteração estatutária. A convocação será feita com antecedência e os 
assuntos e propostas serão apresentados e explicados junto com o comunicado de 
convocação. 
 
Presentes :  Joe, Vinicius, Edson, Fabio, Ireno,  Delton, Humberto e Roni. 
 
 
 

 

CONSELHO ÉTICO/ADMINISTRATIVO DO CSCVL 


