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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO ÉTICO/ADMINISTRATIVO . 

 

 
Aos dezoito dias do mês de fevereiro 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 presidente agradeceu a presença de todos e, a to contínuo, fez uma apresentação de 
workshop  aos associados presentes. Após, passou a palavra aos presentes, na seguinte 
ordem: 
 
 

1.1 –  Érico: Questionou, mais uma vez, sobre a questão de assinar os contratos quando 
a bandeira est iver vermelha. Indagou, mais, quais teriam sido os pressupostos 
adotados pelo Conselho para vetar a assinatura de t icket na bandeira vermelha. No 
mesmo sentido ponderou o associado Nito. Segundo eles, o aluno poderia esperar 
na rampa com o contrato já assinado.  

 
1.2 –  José Paulo: Ponderou, fazendo pedido, que seria ideal se o clube inserisse uma 

cláusula no contrato indagando se o aluno autorizaria ou não o uso das imagens 
captadas durante o voo.   

 
 

1.3 –  Niraldo: Disse que pretende formal izar a renúncia ao cargo de Diretor Financeiro  
por ocasião da reunião dos delegados que ocorrerá em breve. Disse, mais, que 
entregava uma carta,  ponderando algumas questões, as quais gostaria que fossem 
respondidas.  Que requer que o conselho noti f ique a “colaboradora ”  a f im de que ela 
se manifeste sobre o que contém na carta.  No mais, falou amplamente sobre 
algumas questões atinentes a  sua esfera de trabalho. 

 
1.4 –  Rodolfo: Disse que estava presente para ponderar a respeito de sua relação com 

o Conselheiro Fábio, e que reconhece que pode ter “ falhado” em alguns momentos, 
mas que se considera afrontado pelo Conselheiro.  

 
 

2 -  Reunião Fechada :  
 

 
2.2  –  Venda do Ticket na bandeira vermelha : Com a nova média  “três” ,  por maioria de votos, 
o conselho decidiu autorizar a assinatura de t ickets na bandeira vermelha , sendo possível o 
fechamento por decisão de dois conselheiros.  
  
2.3  –  Contêiner: Del iberou-se, por unanimidade, que a estação nova será instalada na rampa 
e, em breve, será adquirida uma outra, mais simples, para ser instalada no pouso. Sobre o 
r isco de erosão, del iberou-se pela solução de f ixar a encosta com bambu mir im, consultado o 
parque. 
 
2.4  –  Ingresso na Fi la de Instrutor :  Por unanimidade de votos, por considerar que o 
requerente não cumpriu os requisi tos previstos no regimento Interno, o Conselho indeferiu o 
pedido do associado, o qual será comunicado através de decisão individualizada.  
 
2.5 –  Documentos do Clube: Sobre este i tem, a f im de responder requerimento de associado, 
o Conselho deliberou, por unanimidade, que os associados podem ter amplo acesso aos 
dados e documentos referentes a sua própria pessoa, sendo vedado, porém, o acesso as 
informações registrais do clube e informações que contenham dados de terceiros sob a 
guarda do CSCVL.  
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2.6  –  Descontos de Mensalidades : Neste i tem, o Conselho del iberou, por unanimidade, que 
está vedada a concessão de descontos para f ins de regularizaç ão de pendência f inanceira de 
associados. Decidiu-se que nenhum funcionário ou Dirigente está autorizado a conceder 
qualquer desconto, o que somente será possível,  em breve, quando o conselho aprovar os 
parâmetros objetivos que serão ut i l izados pela secret aria para esse f im.  
 
2.7  –  Levantamento dos inadimplentes : Neste tópico, o Conselho deliberou que a secretaria 
deverá fazer um levantamento dos nomes dos associados que estão há 12 (doze) meses ou 
mais em débito com o clube. Com a reunião desses dados, o conselho cumprirá o que 
previsto no estatuto, dando início ao procedimento previsto no art  6º, Parágrafo 4º. 
 
2.8  –  Termo de Uso de Imagem de Passageiro : Por julgar pert inente a sugestão do associado 
José Paulo, o Conselho decidiu que acrescentará um campo no contrato a f im de que o aluno 
sinal ize se autoriza ou não o uso e divulgação da sua imagem captada durante o voo.  
 
2.9  –  Termo de responsabil idade –  Guarderia Contêiner : Será obrigatório, a todos os 
associados, como ocorreu por ocasião da instalação do contêiner, que os pi lotos assinem um 
termo de responsabi l idade sobre a guarda de equipamentos no contêiner. Os usuários do 
espaço serão comunicados e deverão comparecer à secretaria do Clube para f irmar o 
documento.  
 
3.0  -  Aumento Salário Funcionários : Debateu-se, neste i tem, a possibi l idade de concessão de 
aumento salarial a dois funcionários que trabalham na rampa. Após algumas ponderações dos 
conselheiros presentes, e considerando o baixo quórum  ao f im da reunião, o Conselho 
deliberou que este tema voltará a pauta da próxima reunião.  
 
 
 
Presentes :  Joe, Vinicius, Ireno, Roni Falcão, Chico Santos, Edu, Humberto e Delton.  
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