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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO ÉTICO/ADMINISTRATIVO . 

 

 
Aos dezenove dias do mês de março de 2018, às 18:00h em sessão aberta e as 18:30h 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: 
 

Nota Inicial  
 
Antes de iniciada a reunião oficial  do Conselho, atendendo a  pedido, o Conselho recebeu, em 
reunião part icular, o Associado Augusto Prates, o qual entregou um documento à diretoria 
com algumas reivindicações.  
 

1 -  Reunião Aberta :  
 
O vice-presidente abriu a reunião lembrando, com emoção, e em tom de homenagem, o 
pioneir ismo do Piloto Luis Claudio  (primeiro voador brasi leiro) ,  falecido recentemente. 
Ressaltou a postura do CSCVL no sentido de confortar a famíl ia e reforçar o reconhecimento 
de toda a comunidade do voo l ivre. Em seguida, foram homenageados os pi lotos do clube que 
se destacaram na etapa do Campeonato Brasi leiro de Asa.  
 
Houve ainda a oportunidade de agradecer ao pi loto Assad pela ati tude de compreender e 
reiterar a necessidade de aplicação das regras do clube para que as mesmas sejam cada vez 
mais respeitadas.  Por f im, foi  feito um agradecimento especial  aos f iscais, os quais corrigiram 
erros anter iores e nas úl t imas semanas tem fei to um excelente trabalho de prevenção de 
acidentes. 
 
2.1 –  Relatório da Escola 
 
Destacou-se a p r imeira part icipação da “Duda”. Feita a apresentação inicial  da Colaboradora 
“Duda” ,  passou-se a leitura de um relatório  de “ ideias”,  por ela elaborado, contendo as 
seguintes sugestões para análise do conselho:   
 
a) Os 2 primeiros pi lotos de cada modalidade poderiam (usando coletes ?) "fazer ronda" na 
praia afim de aumentar a captação de voo e a f iscal ização da venda de voo  na praia.  
b) Igualar taxa da Escola com taxa do clube.  
c) Estagiários 
d) Brindes, chaveiro, etc.. .  
e) Reservar vagas para resgates para l iberar embarque e desembarque.  
f)  Necessidade de cr iação de Espaço de Memória.  
g) Pensar numa forma de comissionar melhor vendedores 
h) Necessidade de Posto Avançado em frente ao bombeiro.  
 
2.2 –  Relatório Gerencial : 
 
Ato contínuo, o vice fez a lei tura de um relatório gerencial  elaborado pelo Felipe, que faz 
parte integrante desta ata para todos os f ins. Basicamente, o re latório contém as seguintes 
informações: 
 
a) Rede Elétr ica: Foi explicada a necessidade de redimensionar toda a rede elétr ica.  
b) Mais uma vez, agora por causa da conta de luz, f icou latente a necessidade de esclarecer 
toda a relação Clube x CBVL.  
c) Obras:Acesso PNE, portas dos banheiros, biombo chuveiro, substi tuição portão ducha, 
substi tuição portão entrada, deck novo para guichê dos tíckets, condensadores trocados de 
lugar, construção de l imite na rampa para evitar que entrem embaixo, projeto refor ma 
banheiros velhos, reforma portão de serviço do clube, portão rampa (envelopar),  comunicação 
visual (placa de si lêncio, placa direcionando para ponto de venda of ic ial,  etc.. .) ,  sistema de 
câmeras na decolagem, melhorar vis ibi l idade de quiosque de venda n a rampa, pesquisa do 
Felipe sobre o preço da estação, saldo f inanceiro, agradecimento ao Bruno Nakamura pela 
contribuição na construção do banheiro.  
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2.3 –  Comentários Livres : 
 
Roni Falcão: Importância do posto avançado no bombeiro.  
 
Assad: Relação próxima com Luiz Cláudio na década de 80.  Sugeriu colocar no contrato uma 
pesquisa referente a procedência do voo - objet ivando criar mais uma forma de 
f iscal izar/veri f icar "de onde veio o voo".  
 
Pedro: Necessidade de homenagear outros nomes.  Urgência de aprimorar funcionamento da 
Escola. 
 
Tavinho: Sugestão para Escola. Colocar um representante/vendedor junto ao portão de 
entrada da rampa, local onde concentram-se muitas pessoas nos horários de pico para fazer 
a tr i lha da pedra bonita.  
 
Luiz Gonzaga: Lembrou da necessidade da manutenção das rampas, de ambas as 
modalidades.  
 

2 -  Reunião Fechada:  
 
Aberta a reunião fechada, o conselho abordou os seguintes assuntos:  
 
2.1 –  Reunião prévia com o Associado Augusto : 
 
 
Consultado pelos Conselheiros, o Advogado do Clube fez uma análise jurídica da si tuação. 
Além da abordagem jurídica, lembrou ao conselho a questão moral envolvida no caso. 
Ressal tou que é em resposta a questão moral que o clube vai aprimorar o sistema de 
cobrança dos associados.  A conclusão dos debates de hoje foi  que o clube não deve se 
responsabi l izar integralmente pela f iscal ização dos resgates. Cabe ao Clube contribuir para a 
organização e cobrar dos associados a responsabil idade na hora de escolher seus resgates. 
Sugerindo, inclusive, que os associados só trabalhem com resgates habil i tados e previamente 
cadastrados no clube.  
 
 
2.2 –  Tema “5 voos”  
 
Foram expostos mais dados e info rmações sobre a ocorrência. O conselho tomou 
conhecimento de que o processo está sendo instruído (ouvindo pessoas, Associados, 
funcionários, recolhidos documentos, etc . . .) ,  e que o pi loto envolvido está no prazo para 
apresentar sua defesa escri ta, após o que, imediatamente o conselho ser reunirá para 
solucionar a ocorrência. Sugeriu -se, como provável data para del iberar sobre o assunto, o dia 
02/04, quando então estarão presentes todos os membros do Conselho.  
 
2.3 –  Escola –  Fala do Albino: 
 
Apresentou ao Conselho nome de especial istas em Instagram. Além disso, o  conselho vai se 
reunir com outros dois especial istas em Google. O objetivo desse encaminhamento é a 
formação de uma equipe que atue nas duas frentes para potencial izar a parte digital  de 
divulgação da escola. A idéia inicial  é que essa equipe trabalhe motivada por sistema de 
comissão. 
 
Presentes :  Marcelo Kallemback; Luiz Ireno; Vinicius; Roni Falcão, Pedro; Albino Lopes, 
Eduardo Graniço, Carlos Trota e Flavio Dias.  

Nada mais tendo a tratar,  foram encerrados os trabalhos do Conselho, lavrando-se a presente 
ata em forma de sumário, a qual foi l ida e achada  conforme. 
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