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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO ÉTICO/ADMINISTRATIVO. 

 
 
Aos dezessete 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 :  
 
O presidente agradeceu a presença de todos e, ato contínuo, passou a esclarecer, ele 
mesmo, as questões at inentes às f inanças do Clube. Após fazer amplas considerações sobre 
o assunto, tendo, igualmente de modo amplo, pontuado passo a passo o que teria ocorrido 
desde as supostas denúncias de desvio de dinheiro até a demissão do funcionário. Em 
seguida, ressaltou que não estava acusando ninguém, mas, ante as suspeitas que têm 
surgido na “praia”, seria seu dever, como presidente, apresentar a versão fria sobre o 
episódio, inclusive sobre o que teria motivado a saída do atual Diretor Financeiro. Na 
sequência, o presidente expôs no quadro algumas at ividades f inanceiras do clube, 
especif icamente, quanto às demandas de obras e contratações que estão em curso: saldo, 
pagamentos, recebimentos e débitos pendentes. 
 
Aberta a oportunidade para a manifestação dos associados, diversas pessoas presentes 
direcionaram perguntas à mesa. Na medida do possível,  os conselheiros prestaram os 
esclarecimentos suscitados. Após, o Presidente deu início ao preenchimento dos cargos, que 
foram por ele criados - com fundamento no Estatuto - conforme gráf ico proposto na ata de 
reunião anterior.  Dito isso, apresentadas as possibil idades, os associados presentes foram 
colocando seus nomes e, pouco a pouco, foram preenchidas as vagas. 
 
 

2 - Reunião Fechada :  
 

 
2.1  – Andamentos: A estrutura da rampa de asa está quase pronta, em fase galvanização e as 
madeiras devem ser isaladas nas próximas semanas. Os equipamentos da estação 
meteorológica já foram adquiridos, porém estão na afândega para serem liberados, e serão 
instalafos tão logo seja possivel.  Sobre o muro do pouso, já foi feito o pagamento do sinal e a 
obra terá início após o feriado. O conselheiro Fábio apresentará o cronograma. Sobre o 
orçamento do Rennis, o funcionário Fil ipe disse que ele f icou de passar a proposta para 
implementar as mudanças necessárias.  
 
2.2  – Diretor Financeiro: O Conselho indicou para o Exercício do Cargo de Diretor Financeiro 
o Associado Carlos Roberto Medeiros, o qual,  presente a reunião, aceitou o encargo. 
 
2.3  – Promoção Fun. Escola: O conselho, por maioria, deliberou por ampliar as obrigações do 
funcionário e, ao mesmo tempo, elevar os vencimentos pagos (R$ 2.000,00 + comissões). 
Além disso, o Funcionário Fil ipe fará um estudo sobre a adequação do CBO.  
 
2.4  – Consideração do Preço – Foi estabelecido que o preço do voo é R$ 499,00 quando for 
pagamento em dinheiro e R$ 549,00 nos casos de opção para pagamento em cartão. Frisou-
se, também, que o preço ofertado não pode ser “decupado”. 
 
 

Procedimentos Éticos Administrativos 
 
 
Foram avaliados dois casos, e em ambos foi aplicada a penalidade de advertência.  
 
 
Presentes:  Joe, Edson, Fabio Thomaz, Edu, Humberto e Assad. 
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