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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO ÉTICO/ADMINISTRATIVO. 

 
 
Aos três dias do mês de junho 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 :  
 
Sem associados presentes, passou-se diretamente a reunião fechada. 
 
 
1.1 –  Tavinho: Ponderou que gostaria de ouvir a opinião de cada um sobre o vídeo 
divulgado nas redes sociais pelo Sr. “Rômulo PQD”. Em seguida, disse que esse piloto, na 
sua visão, teria demonstrado o que é a essência do esporte (escalar a montanha, chegar ao 
pico, decolar),  mas, por outro lado, af irmou que ele foi muito infeliz porque desrespeitou o 
“sistema”, e que o Clube e a CBVL devem f icar atentos a esse movimento de subir a pedra 
bonita para ut i l izá-la como rampa de decolagem.  
 
1.2 –  Rodolfo: Indagou se o conselho poderia avaliar a possibil idade de o piloto que f igure no 
quadro de instrutores de parapente migre diretamente para o quadro de instrutores de asa. 
 
1.3 –  Marcelo Moikano: Disse que hoje o vento estava de oeste e o Diretor técnico estava 
voando, o que, na sua visão, é sinal de mau exemplo. Além disso, ponderou que o clube 
deveria novamente abrir uma votação para deliberar se as câmeras da rampa deveriam f icar 
com o l ink aberto para acesso do público em geral.  Por f im, requereu que o clube reveja os 
parâmetros de decolagem acaso o l ink da câmera permaneça aberto. 
 
1.4  –  Érico: Disse que comparecia a reunião para dar uma visão “de fora”. Af irmou, em 
seguida, que está convicto de que as reuniões devem ser abertas aos associados, pois, 
sabidamente, o clube também é de sócios de voo solo. Neste sentido, concluiu que o clube 
deveria abrir outros canais, via internet, para dialogar com os sócios “on-l ine”. 
 
 

2 - Reunião Fechada :  
 

 
2.1 –  Estorno do Valor do Ticket: Decidiu-se que o valor pode ser devolvido até o primeiro  
dia út i l  subsequente à assinatura do contrato.  
 
2.2 –  Câmera da rampa aberta ou fechada: Expostos os argumentos a favor e contra o 
fechamento, deliberou-se, por maioria, que por ora a câmera permanecerá aberta.  

 
2.3  –  Nilton Rangel:  Os conselheiros af irmaram que o piloto está sendo monitorado e que, 
ante alguns relatos, o tema será reavaliado. 
 
2.4 – Uso do Contêiner: O presidente informou que há um empreendedor interessado em 
montar um “café” no local.  Os conselheiros af irmaram que aguardarão uma proposta e que em 
breve deliberarão sobre o assunto. O vice-presidente, Edson, af irmou que o conselho 
formatará um modelo “padrão” sobre o uso do local, e que tão logo isso esteja pronto o clube 
buscará pessoas interessadas em tocar o projeto proposto. 
 
2.5  –  Migração direta de um quadro para outro: O conselho, após amplos debates, deliberou 
que há temas na pauta com prioridade e que não estaria presente um equilíbrio de quórum 
entre as modalidades, razão pela qual esse tema voltará à pauta nas próximas reuniões. 
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Pauta Ética Administrativa 
 
 

In icialmente, o Diretor Financeiro fez um amplo apanhado sobre a relação 
“f inança/funcionário” e, em seguida, apontou algumas inconsistências encontradas e propôs 
algumas medidas. A part ir daí,  foram abertos árduos debates sobre o assunto. Ao f inal,  o 
conselho deliberou que avançará nas medidas de conferência das contas. 
 
 
 
Presentes:  Joe, Vinicius, Edu, Chico, Edson, Fabio, Assad e Ireno. 
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