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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO ÉTICO/ADMINISTRATIVO . 

 

 
Aos vinte e um dias do mês de janeiro de 2019, 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 Vice Presidente agradeceu a presença de todos e, a to contínuo, passou a palavra aos 
associados presentes, na seguinte ordem:  
 
 

1.1 –  Maurício: Disse que comparecia à reunião para apresentar esclarecimentos sobre 
as imputações de que ele t inha “captado voo irregular”. Afirmou que ele não 
“enfi leirou” voos na rampa, e que não é verdade o que foi  relatado. 

 
 

1.2 –  Prof.  Eduardo: Disse que em geral part ic ipa das reuniões para “cobrar”.  E neste 
sentido, af i rmou o Clube, neste momento, deve plei tear uma posição de part ic ipe da 
relação entre o voo e o Parque Nacional da Ti juca. Af irmou, por f im, que a CBVL tem 
um papel “maior”,  e que a questão relat iva a relação com o parque deve ser tratada 
diretamente com o Clube, cabendo à Confederação a defesa de interesses do voo de 
maneira geral.  

 
1.3 –  Tavinho: Acenou posit ivamente quanto à proposição do Prof.  Eduardo, que é 

importante o clube assumir um papel de protagonista. Disse, em seguida, que 
também reforçava o relato do associado Maurício. Afirmou, por úl t imo, que tem fei to 
esforços para conquistar um espaço no canto da praia, no ponto onde está sendo 
reformada a ciclovia, e que seria o momento de o clube se movimentar para 
conseguir autorização para fazer, naquele local,  um ponto de treinamento para 
pi lotos e esport istas.  

 
1.4 –  Jean Carlos: Pediu para que o clube veri f ique ocorrência anota no l ivro, 

relativamente a episódio envolvendo o associado Ique.   
 

1.5 –  Rodolfo: Disse querer uma informação sobre o motivo pelo qual ele não tem uma 
vaga no quadro de instrutores de asa e também fazendo parte dos voos da escola.  

 
1.6 –  Lira: Esteve presente a reunião e, no momento de aval iação dos casos ét icos, 

apresentou seus argumentos ao conselho.  
 
 
  

2 -  Reunião Fechada :  
 

 
2.1  –  Quiosque de Copa:  O Conselheiro Chico O Chico Santos pediu para que o tema do 
quiosque da Rio Tur. em Copacabana voltasse mais uma vez para a pauta do dia, tendo em 
vista que ele achava importantíssima a continuação do clube no quiosque da Rio Tur. 
Ponderou ainda que o clube, através da escola, poderia bancar os custos do 
empreendimento, bastando para isso que os instrutores voassem sem cobrar até que o clube 
quite suas obrigações, e a part i r  daí  os voos subsequentes os instrutores receberiam 
normalmente o valor do voo . Isso seria um invest imento dos próprios pi lotos que resultaria em 
benefícios futuros com o retorno desse “capital”  investido .  O presidente Joe falou sobre o 
baixo desempenho em vendas do quiosque e o quanto ele não acredita no ponto , e que se for 
investido o mesmo valor na internet o retorno será consideravelmente maior do que o 
empreendimento do quiosque da Rio Tur . Por f im, encerrados os debates e aberta a votação, 
por maioria foi mantida a decisão de saída do quiosque.  
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2.2  –  Uso de Banheiro Pelos Quiosques da Orla : O conselheiro Fábio disse que estava 
trazendo ao conhecimento do conselho uma proposta informal,  formulada pelo quiosque 
“soga”, o qual teria sinal izado interesse de fazer uma “parceria” com o Clube a f im de que 
seus cl ientes tenham acesso ao banheiro do CSCVL. Aberto os debates e ponderadas as 
opções existentes, o conselho af irmou que era cedo para concluir sobre a viabi l idade da 
proposta,  e que a mesma seria aval iada e respondida na próxima reunião.  
 
2.3  –  Contêiner/Mensalidade: Foi autorizado, pelo Conselho, que os funcionários promovam, 
de imediato, a remoção dos equipamentos dos pi lotos que estão inadimplentes. Os 
equipamentos serão colocados no almoxari fado até que sejam removidos pelos donos.  
 
2.4  –  Ingresso de Associado: Por maioria de votos, nos termos do Estatuto, o Conselho 
indeferiu o pedido de pi loto que pretendia ingressar no clube como associado.  
 
 
 

Procedimentos Éticos Administrativos  
 
 
Foram avaliados quatro casos, sendo que em um deles foi  apl icada a penalidade de 
advertência, um segundo reputada a inexistência de infração , um mantida a penalidade de 
suspensão e um outro apl icada a penalidade de suspensão.   
 
Presentes :  Vinicius, Edson, joe, Fabio, Ireno, Edu, Delton, Humberto e Chico. 
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