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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO ÉTICO/ADMINISTRATIVO. 

 
 
Aos treze dias do mês de maio 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 
modalidade, abaixo l istados, o Conselho se reuniu e tratou dos seguintes assuntos: 
 
 

1 - Reunião Aberta :  
 
O presidente agradeceu a presença de todos e, ato contínuo, passou a palavra aos presentes, 
na seguinte ordem: 
 
 

1.1 – Enderson Mesquita: Af irmou que seria importante o clube dar publicidade ao fato 
de que o CSCVL foi o melhor posicionado no ranking  do Campeonato brasileiro do 
ano passado. Disse, mais, que este ano, embora o clube não esteja l iderando o 
ranking ,  é possível alcançar a primeira posição.  

 
1.2 – Prof . Eduardo: Observou que a últ ima ata publicada no site data de abri l de 2019. 

Af irmou, por f im, que seria necessário f ixar um prazo l imite para que haja a publicação 
dessas atas no site do clube. Indagou, por últ imo, sobre onde ele poderia consultar 
as atas passadas. 

 
1.3 – Luis: Af irmou que tem sido perseguido, no clube, por um associado.  

 
 
 

2 - Reunião Fechada :  
 

 
2.1  – Evento de “Premiação”: Os conselheiros concordaram que se faz necessário criar um 
evento, no clube, a f im de que seja comemorado o resultado dos pilotos do CSCVL nas 
competições Brasileiras do ano de 2018. Deliberou-se, por unanimidade, que o clube fará uma 
cerimônia comemorativa na sede em data a ser divulgada. Posteriormente, também haverá 
homenagem dentro da “Copa Rio Light”,  que ocorrerá em Julho deste ano, ou em outra data a 
ser divulgada. 
 
2.2  – Assessoria de Imprensa: Deliberou-se, por unanimidade, que será contratada uma 
assessoria de imprensa. O Clube fará uma cotação no mercado para escolher o 
prof issional/empresa.  
 
2.3  – Poda: A poda foi in iciada, tendo sido feitos alguns reparos, e a previsão é que tudo esteja 
concluído até a próxima semana.  
 
2.4 – Energia da Sede: Foram apresentados alguns orçamentos para aumento de carga e 
adequação do quadro de energia da sede. Deliberou-se, por unanimidade, que havia um 
equívoco quanto às necessidades do clube, razão pela qual é necessário refazer as propostas 
de orçamento. 
 
2.5  – Balanço: O Diretor f inanceiro disse que os balanços estarão disponíveis para consulta 
dos associados e, a depender da deliberação do Conselho, as mesmas serão divulgadas no 
site. 
 
2.6  – Orçamento do Rennis: Deliberou-se, por unanimidade, que esse tema será deliberado na 
próxima reunião. O funcionário Felipe incumbiu-se de buscar um diálogo com o Rennis a f im de 
obter uma melhor proposta. 
 
2.7  – Rampa de Asa: O funcionário Felipe explicou que com a mudança no projeto, houve 
alteração no valor da mão de obra. Disse, mais, que não há como ser feita uma previsão quanto 
ao gasto de material.  Deliberou-se, por unanimidade, que o responsável pela obra deve ser 
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consultado, com urgência, sobre a possibil idade de readequação do projeto a f im de que seja 
avaliada eventual hipótese de aproveitamento de parte da estrutura já existente na base da 
rampa.  
 
 

Procedimentos Éticos Administrativos 
 
 
Não foi avaliado nenhum caso.  
 
 
 
Presentes:  Vinicius, Fabio, Ireno, Chico, Edu, Edson e Alex Brasil.  
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