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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO ÉTICO/ADMINISTRATIVO. 

 
 
Aos oito dias do mês de julho 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, não havendo associados presentes, passou-
se a reunião fechada. 
 
 

2 - Reunião Fechada :  
 

 
2.1  – Quadro de Luz: Estiveram presente à reunião os eletricistas e engenheiros responsáveis 
pela obra de melhoria energética da sede do clube. Após os esclarecimentos, f icou decidido, 
por unanimidade, que será formulado à Light pedido de aumento de carga e instalação de 
dois medidores, sendo que ambos, inicialmente, permanecerão em nome da CBVL por motivos 
de prat icidade documental.  Em seguida, após a instalação, o segundo medidor terá a 
t itu laridade alterada para constar como responsável o Clube. 
 
2.2  – Suplente de Conselheiro: Neste ponto, o conselho debateu sobre a necessidade de 
haver suplente de Conselheiro. Abertos os debates, por maioria de votos, f icou estabelecido 
que o Conselheiro, em caso de falta, deverá avisar o suplente para exercer a função em seu 
lugar, e que caso haja mais de uma falta por mês, o Conselheiro será def init ivamente 
substituído pelo suplente. O suplente, em qualquer hipótese, deverá ser o últ imo mais votado 
da l ista formada pelos delegados. 
 
2.3  – Voos Entre Instrutores do Quadro: O conselho, após os debates, por maioria de votos, 
deliberou que está autorizado o voo entre instrutores, permit ido apenas um por dia, não 
contabil izado no número l imite de quatro voos de instrução diário. No mesmo sentido, os voos 
realizados com f i lhos não serão contabil izados no l imite de voos de instrução diário. 
 
2.4  – Escola de Voo: Aprovada a aquisição de cartão bancário, em nome do clube, para 
pagamento exclusivo de propaganda do centro de voo l ivre. Reprovada a proposta de 
pagamento de manutenção de adwords para a Sra. Graicie.  
 
2.5  – Conta-Corrente: Por decisão unânime, o conselho deliberou que a conta-corrente do 
clube, mantida junto ao Banco Itaú, será encerrada e o at ivo lá mantido será transferido para 
a conta do Bradesco. O Funcionário Fil ipe foi autorizado a adotar os procedimentos 
necessários para essa f inalidade.  
 
 

Procedimentos Éticos Administrativos 1 
 
 
Foram avaliados quatro casos, tendo o conselho, no primeiro caso, aplicado uma penalidade 
de advertência, no segundo, reputado inexistente a inf ração, no terceiro aplicado a 
penalidade se suspensão de 05 dias e, no ult imo caso, decidiu-se que o piloto terá o prazo de 
uma semana para apresentar a contraprova, do contrário f ica estabelecida a punição de 15 
dias de suspensão 
 
Presentes:  Joe, Edu, Marcio, Ireno, Edson e Vinícius. 
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