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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO ÉTICO/ADMINISTRATIVO . 

 
Aos dezessete 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 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 –  Enderson Mesquita: Disse que estava presente para, se fosse preciso, t i rar 
dúvidas sobre a nova regulamentação da Anac através da CBVL, cadastramento e 
prova. 

  
1.2 –  Rodolfo: Disse que observou, hoje, na praia, que havia uma pessoa divulgando 

saltos de paraquedas. Dito isso, indagou se haveria mais empresas como essas 
atuando no quiosque. O conselheiro Fábio deu as explicações sobre o tem.  Cobrou, 
por f im, que seja convocado o colégio de delegados.  

  
2 -  Reunião Fechada :  

 
2.1  –  Quiosque Rio Tur -  Andamento: O Presidente abriu o debate relat ivo ao funcionamento 
do quiosque, o qual,  em sua opinião, não estaria dando o retorno adequado, razão pela qual 
propõe que o clube se ret ire dessa empreitada a f im de concentrar esforços  econômicos para 
melhorar a infraestrutura do Clube. Na sequência, falaram os conselheiros Fabio , Ireno, 
Delton, Vinícius, Edson, Chico Santos e o Diretor Financeiro Niraldo.  O conselheiro Fábio 
thomaz  insist iu na necessidade de fazer os investimentos previstos  no quiosque de 
copacabana a f im de viabi l izar o projeto, sugeriu que o clube colocasse um atendente f ixo e 
que f izesse ativações no quiosque como por exemplo um óculos 3D para gerar leads . Aberta 
a votação, colocadas algumas opções, por maioria de votos, del iberou-se que o Clube iniciará 
o processo de desligamento do empreendimento do quiosque da Rio Tur.  O comunicado 
formal será entregue aos parceiros na reunião  da RioTur marcada para a próxima semana.   
 
2.2  –  Escola: Discut iu-se, amplamente, sobre a gestão e funcionamento da escola. Del iberou-
se, por unanimidade, pela contratação de um gestor.  A pessoa a ser contratada será 
entrevistada pelo Presidente, Joe.  
 
2.3  –  Manutenção Informática : Deliberou-se pela aquisição de 04 equipamentos, DELL, 
seminovo, por indicação do Diretor Financeiro. Além disso, discutiu -se a necessidade de 
contratar um prof issional ou empresa para fazer manutenção dos aparelhos.  
 
2.4  –  Uso de Catraca para acesso ao Clube: Falou-se, amplamente, sobre a necessidade de 
manter um controle de acesso de pessoas, inclusive por uma questão de segurança.  
Deliberou-se, por maioria de votos, que será colocada uma catraca de acesso e contratação 
de funcionário, e os demais procedimentos serão implementados paulat inamente.  
 
2.5  –  Contratação Vigia  para Rampa: Deliberou-se, por unanimidade de votos, que será 
contratado um vigia, temporário, para controlar o portão e acesso noturno no parque.  
 
2.6  –  Discussão –  “Script” :  Foi aprovado o script que será usado no atendimento. Além disso, 
serão instaladas duas televisões na escola para que sejam exibidas as modalidades em telas 
separadas.  
 
Foram avaliados, por f im, três casos de éticos/Administrativo. Dois associados foram 
comunicados pelo  sistema e um teve o caso concluído com a aplicação de penalidade.  
 
Presentes :  Joe, Vinicius, Edson, Fabio, Ireno, Edu, Delton, Humberto e Chico. 
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