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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO ÉTICO/ADMINISTRATIVO . 

 

 
Aos vinte e oito  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 :  
 
 
 
  

1 -  Reunião Fechada :  
 

 
1.1 –  Novo Termo Reciprocidade: O conselheiro Vinícius informou que está mantendo 
contato direto com a nova Diretoria do Parque. Sobre o tema “termo de reciprocidade”, disse 
que o clube está dialogando com as autoridades f lorestais para a assinatura de um novo 
“convênio” onde o CSCVL part icipará diretamente como responsáve l  pela administração da 
rampa de voo e seu entorno.  

 
 

1.2 –  Loja no Contêiner : Os conselheiros debateram sobre o encerramento do contrato de 
locação do contêiner, onde funciona a loja da sol,  no pátio do clube. O presidente e o 
Conselheiro Chico desculparam-se por não terem comparecido, por completo esquecimento, 
de uma reunião agendada com os proprietários da loja a f im de discut ir  e acertar detalhes 
decorrentes do contrato de locação. Uma nova reunião será marcada, para breve, a f im de 
que esse assunto seja sanado defini t ivamente.  

 
1.3 –  Uso do banheiro –  Cl ientes Quiosques da Orla: Sobre este assunto, foram analisadas 
quatro propostas para que o clube permita o acesso do banheiro para uso de cl ientes que 
frequentam os quiosques da orla da praia. Aberto os debates, entre as propostas 
apresentadas, venceu a de venda de pulseiras, as quais, inicialmente, se rão vendidas por 
R$ 2,00 até que o conselho apure qual o valor ideal.  

 
 
 

Procedimentos Éticos Administrativos  
 
 
Foi aval iado apenas um caso, tendo sido mantida a punição anterior de suspensão ao pi loto.  
 
Presentes :  Vinicius, Fabio, Ireno, Edu, Delton, Chico, Rony e Joe 
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