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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO ÉTICO/ADMINISTRATIVO . 

 

 
Aos sete dias do mês de janeiro de 2019, às 17:30h em sessão aberta e às 18:55h 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 –  Trota: Lembrou da importância do clube entrar em contato com as autoridades 
área a f im de recuperar o direi to de sobrevoar o cristo redentor. Também ressaltou 
a necessidade de preservar a imagem do clube em casos de incidentes e acidentes, 
e quem sabe, cr iar um meio de neutral izar a divulgação indevida de vídeos.  

 
1.2 –  Enderson: Expl icou que a CBVL iniciou esse processo de negociação para 

recuperação do direi to de voar no cr isto redentor.  
 

1.3 –  Jean Carlos:  Questionou o Fi l ipe sobre voo do pag-seguro que foi descontado e 
pediu um esclarecimento do motivo de ter sido repassado R$ 400,00 e que pensa 
que deveria ter recebido R$ 453,00.  
 

1.4 –  Fi l ipe: Disse que vai verif icar com o dpto. f inanceiro e dará um parecer.  
 

1.5 –  Cl inio: Questionou a péssima condição do  carpete da rampa e quando o clube ir ia 
consertar.  
  

1.6 –  Joe: Respondeu o questionamento do Cl inio expondo que, já fora autorizado a 
compra de novos carpetes e que o diretor de pa trimônio irá executar o serviço.   
 

1.7 –  Botinho: Alertou o clube sobre a necessidade de contratar um bombeiro para f icar 
na rampa para dar suporte em casos de acidentes. Sugeriu que seja exigido dos 
pi lotos o curso de primeiros socorro por ocasião da renovação da habil i tação.  
 

1.8 –  Clínio Araújo: Sol ic itou a troca do carpete da rampa de parapente.  
 

1.9 –  Ary: Solici tou l iberação para fazer 4 voos por dia, expondo que, durante o período 
que entrou no quadro, a regra era fazer 200 voos ou permanecer ativo por 2 anos.  
Expôs que, em certa ocasião, a Eduarda sol ic itou-o para ir  a rampa realizar um voo, 
chegando lá, perguntou quem estava aguardando para voar pela escola e um senhor 
se apresentou, após isso, ele pegou o documento do cl iente e enviou os dados para 
escola, por f im real izou o voo, porém, quando pou sou, descobriu que o cl iente era 
do Érico e que o sistema não acusou porque o Érico havia feito o cadastro no 
sistema com outro documento. Pediu então ao conselho para autorizar o 
ressarcimento desse voo pela escola.  

 
1.6    –  Joe: Aprovou o ressarcimento do voo. 
 
1.7    –  Daniel : Ponderou sobre a importância de cobrar o curso de primeiro socorros aos 

instrutores, principalmente para áreas remotas. 
 
1.8   –  Rodolfo:  Solic itou que fosse debatido a mudança de parâmetro  
 
1.9   –  Bot inho: Solic itou ao conselho para l ibera -lo para real izar voos na f i la da escola, já            

que, dentre todos os instrutores que estão na f i la de oxigenação, ele é o mais 
antigo e outros pi lotos que sol ic itaram o ing resso posterior ao pedido dele já estão 
autorizados a real izar voos pela escola.  
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2.0  –  Marquinhos: Expôs que hoje, quando chegou na rampa , havia um casal que foi 

atendido pelo Rodolfo para fazer voo da escola, e que, durante o treinamento de um 
dos cl ientes, a cl iente do Rodolfo lesionou o joelho, e o Rodolfo falou que detinha a 
prioridade e que o cl iente que estava com ele deveria se tornar  dele. Então ele 
abriu mão do cl iente e permit iu que o Rodolfo real izasse o voo, por f im, algum 
tempo depois , o Rodolfo subiu com a cl iente e voou de parapente e que isso o fez 
sentir -se lesionado. 

 
2.1  –  Rodolfo:  Se defendeu dizendo que entendeu que ele detinha a prioridade por estar 

a mais de uma hora na rampa, e que quando pousou, o marido falou bem dele para 
a esposa e por f im realizou o voo dela de parapente.  

 
2.2  –  Trota:  Expôs que durante a gestão dele, havia uma prática que nos dias da reunião                          

ouvia os sócios, e que os conselheiros não teciam comentários pessoais.  Também 
expôs que houve uma lacuna de reuniões muito grande, e que muitos casos de 
transgressão não foram avaliados no tempo adequado, gerando certa insatisfação 
nos sócios.  

 
2.3 –  Ruy Marra:  Ruy Marra expôs que a sugestão do Trota faz sentindo, mas que o 

cri tér io de pouso não pode ser individual,  já que, nenhum instrutor é obrigado a 
fazer exame psicotécnico. (Uti l izou uma analogia sobre o ramo da aviação para 
elucidar seu comentário).  

 
2.4 –  Jean Magrinho:  Reclamou que há momentos na rampa, que alguns pi lotos fazem 

brincadeiras indesejáveis, e que isso pode fazer com que o cl iente pense  que o 
pi loto que está decolando é irresponsável.  Solic itou que haja mais respeito por 
parte dos instrutores durante o momento da decolagem. Por f im, expôs que 
presenciou alguns casos de vendas em que a escola não captou o cl iente por não 
haver f lexibi l idade no preço. Sugeriu que a escola questione se o instrutor pode 
cobrir  a oferta, claro que, dentro dos parâmetros do preço mínimo.  

 
2.5 –  Joe: Expôs que em qualquer estratégia de vendas existe uma margem de perda . 
 
2.6 –  Luiz Octávio:  Expôs que o grupo (diretores)  está dando seu melhor e que tem muitos 

assuntos complexos para di luir.  Porém, pensa que, essa gestão tem a obrigação de 
l istar os processos e ações das 3 áreas (administrativa, operacional e comercial). 
Expôs que na operação de rampa de parapente, como cartão de visita,  a 
organização está “horrível”,  e que a operação na rampa de asa funciona de forma 
harmônica. A respeito da escola tem percebido que há um trabalho que vem sendo 
feito pelo Niraldo e que tem visto o Fi l ipe aparecer, mas hoje, tem  dúvidas de quem 
está responsável pelo setor.  

 
2.7 –  Joe: Expôs que infel izmente o grupo perde uma boa parte do tempo resolvendo 

problemas éticos, porém, a primeira ação prior i tária do grupo é cuidar da infra 
estrutura do clube/rampa.  

 
2.8  –  Edson: Respondeu o Tavinho dizendo que ele já havia exposto o assunto na últ ima 

reunião do conselho e que os pedidos e sugestões dele foram ouvidos porém, após 
aquele momento entramos num período de festas, e que toda a atenção foi 
direcionada para real ização do voo, mas que, de agora em diante, esses i tens serão 
trabalhados. 

 
2.9  –  Houve uma discussão general izada a respeito da organização da decolagem na 

rampa de parapente e todos os presentes sol ici taram que o clube implementasse um 
controle por números, similar a operação da rampa.  

 
  

3 -  Reunião Fechada :  
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3.1  –  Parâmetros de Segurança: Joe expôs a importância de rever os parâmetros de 
segurança, e que o clube está com uma média de 1 acidente de asa-delta por semana. Disse 
ser necessário rever as médias pois,  depois da úl t ima alteração o número de acidentes 
aumentou e que, foi percebido que a maioria dos acidentes tem em comum a característ ica de 
vento fraco e de calda. Delton sugeriu .. .  Rony expôs que aparentemente a arborizada parece 
ter se tornado algo normal, já que, o pi loto sabe que depois de alguns dias ele poderá voar, 
por f im sugeriu que os instrutores fossem ranqueados por estrelas.. .  Edson expôs que 
concorda com a sugestão do Rony.  Joe disse que a ideia é ótima, mas que essa é uma ação 
passiva, e que também é necessário desenvolver ações at ivas. Luiz Ireno, expôs que o 
conselho outrora se reuniu e delegou o cargo de dir.  operacional ao Albino, e que nos dias de 
condição duvidosas é necessário a atuação dessa comissão e que nesse caso não haveria 
necessidade da mudança dos parâmetros. Albino, expôs que as ações de segurança são 
diversas e que algumas foram cumpridas em caráter emergencial , porém houve um impedit ivo 
f inanceiro e também por falta de tempo hábi l .  Rony, sugeriu que a operação de decolagem 
deveria ser interrompida nos dias de fortes rajadas de vento.  Chico Santos sugeriu que a 
venda do t icket seja bloqueada nos dias de condição ruim.  
 
Edson: Questionou ao diretor f inanceiro que existe um parâmetro de segurança que precisa 
ser respeitado e que não entende porque tanto delay para l iberação de verba para 
cumprimento dessa demanda.  
 
Niraldo:  Expôs que houve aprovação para algumas demandas, e que os instrutores irão 
encontrar um caminho para não prejudicar um cl iente durante o voo. Algumas demanda s já 
haviam sido aprovadas, como a compra da bicicleta e a contratação de um fiscal de rampa. 
Disse que chegou a apresentar o currículo de um piloto, porém o mesmo não foi  contratado e 
que não entendeu o motivo.  
 
Vinicius: Contestou o posicionamento do Fáb io que questionou a média dos acidentes de asa 
que foi  exposto no início da reunião fechada, e que é di f íci l  questionar números (esse assunto 
foi  relacionado com o peso dos cl ientes). Por f im, sol ici tou que a respeito do peso, o conselho 
avalie na próxima reunião para dar andamento na construção dos parâmetros de segurança.  
 
I tens colocado pautados para votação;  
 

1. Média 5 de calda Rajada 20; 
2. Média 3 de calda Rajada 20; 
3. Bloquear a venda do t icket  com rajada de 20; 
4. Aplicar a estrela no cadastro ; 

 
O conselho entrou em votação e por maior ia dos votos f icou decidido que : (I)  alteração da 
média para 3 de calda com rajadas de vento até 20km,  ( l l )  Liberação da venda do t icket  ( l l l )  
criação do ranking de estrelas.  
 
Essas regras poderão ser f lexibi l izadas através de  3 votos a favor pela comissão de 
segurança composta pelos seguintes membros: Joe, Edson, Delton, Vinicius, Luiz Gonzaga, 
Albino e Anderson.  
 
4.0 –  Escola 

 
4.1  –  Preço Mínimo: Joe questionou se é prudente o clube continuar controlando o preço 
mínimo pois, existem muitos casos de transgressão a esta regra.. .  
 
Preço Mínimo: 
 

1. Manter R$ 500,00 
2. Aumentar R$ 560,00 

 
O conselho entrou em votação e por maioria dos votos f icou decidido que o não haverá 
al terações no preço mínimo.  
 
 
Preço de Balcão:  



 

 

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

 
1. Manter R$ 600,00 
2. Voltar ao normal R$ 500,00 

 
O conselho entrou em votação e por maioria dos votos f icou decidido que o preço de balcão 
volta ao normal;  
 
4.2  –  Oxigenação –  Ranking da l ista de oxigenação de asa delta e parapente: 
 
Asa Delta –  Sócio VD Fila Aval iação 
 

1. Alexandre Marchesini ;  
2. Rodolfo Ladeira;  
3. Fabiano Naum; 
4. Luiz Ireno;  
5. Alípio Loyola;  

 
Asa Delta –  Sócio VD Fila Espera 
 

1. Pedro Moises;  
2. João Bauvoi;  

 
Parapente:  
 

1. André Luis Santiago;  
2. Fábio Kogut;  
3. Eduardo Eisenhlor;   
4. Daniel Mayal l ;  

 
4.3 –  Quiosque Rio Tour : Ficou decidido que o contrato  com o quiosque será rescindido, 
confirmando o que já havia decido em ata anterior.   
 
 

5.0 –  Reunião Ética 
 
 
Foram avaliados 6 casos de ét ica. Em 5 dos casos analisados foram aplicadas a penal idade 
de suspensão e 1 absolvido, sendo 2 com atenuantes e 2 com agravantes. 
 
 
 
Presentes :  Joe, Edson, Chico Santos, Fábio Thomaz, Ireno, Delton, Humberto, Roni,  Vinicius 
e Eduardo Graniço.  
 
 
 

 

CONSELHO ÉTICO/ADMINISTRATIVO DO CSCVL 


