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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO ÉTICO/ADMINISTRATIVO. 

 
 
Aos catorze dias do mês de maio de 2018, às 17:00h em sessão aberta e às 17:30h 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: 
 
 

1 -  Reunião Aberta :  
 
O vice-presidente, tão logo aberta a reunião, esclareceu aos associados presentes a razão da 
reunião havida, momentos antes, entre os Dir igentes do CSCVL, da CBVL e do Clube de 
Niterói .  Ato contínuo passou-se a palavra aos associados presentes, na seguinte ordem: 
 
 
1.1  – Professor Eduardo: Fez breves comentários sobre o que havia sido falado, por outro 
associado, na reunião anterior,  relat ivamente a um suposto “ninho de cobras” existente em 
ponto específ ico próximo à rampa. Destacou que na sua visão não se trata de um “ninho”, 
tendo fr isado, em seguida, que não há hipótese de a rampa sofrer reparos nos próximos anos, 
pois, segundo observou in loco ,  as reformas em andamento são robustas e, até então, vêm 
sendo muito bem executadas.  
 
1.2  – Tavinho: Pediu providência sobre a emissão da carteira de associado do CSCVL, a qual,  
até onde ele sabe, não estaria sendo entregue aos pi lotos. De imediato, o Vice consultou a 
secretaria e obteve a informação de que a carteira já pode ser emit ida imediatamente. O 
associado agradeceu a presteza. 
 
 
1.3  – Marquinhos: Ponderou sobre a questão relat iva à al teração bancária que permit i r ia a 
ret i rada de seu nome como gestor do Clube. Pelo advogado foi di to que em breve a questão 
será def ini t ivamente solucionada. A demora foi  expl icada ao associado que compreendeu os 
motivos do atraso na formalização dos procedimentos junto aos órgãos do Governo. 
 
1.4  – Marcelo Moikano: Fixou sua fala dando ênfase nos voos real izados no úl t imo sábado, 
onde, claramente, segundo afirmou, o vento era de “terral  absurdo”. Mencionou, ainda, o tom 
de deboche daqueles que decolaram naquela condição, e, por não se conter,  a t í tulo de 
defesa da entidade, foi  até um dos pi lotos e cobrou dele responsabi l idade com os passageiros 
e com a imagem do voo l ivre. Em seguida, se disse indignado com o episódio, pois, na sua 
visão, estaria havendo “desdém” com a vida humana. Cobrou que o conselho deveria impor a 
sua l iderança, e que as “ janelas” apontadas pela estação não servem de salvaguarda para 
medir a condição geral de voo. Na sua ótica, o cenário de vento deve ser visto de uma 
maneira global,  e que, em casos de terral,  a rampa deve ser fechada. Apontou que, na sua 
percepção, o Presidente ter ia sido omisso, pois, apesar de estar na praia, não determinou o 
imediato fechamento da rampa. Ato contínuo, o presidente lembrou que pelas regras do 
Clube, havendo as janelas, o voo pode ser real izado, porém, em que pese à vigência dessas 
regras, ele concorda que deve haver al teração urgente neste tema. Em seguida, com a 
palavra o Vice Trota, respondeu que estava emocionado com as ponderações, mas que não 
t inha uma resposta satisfatór ia para o problema. No mesmo sentido ponderou o conselheiro 
Vinícius, apontando ainda outros problemas. Na sequência falou o conselheiro Edu, o qual, 
ainda em abono ao que di to por seus antecessores, propôs a f ixação de um tempo mínimo de 
voo como forma de impedir essas decolagens. 
 
1.5  – Xavier:  Agradeceu ao clube pelas modif icações e reformas que estão sendo operadas 
na rampa e no clube de um modo geral.  
 
 

2 -  Reunião Fechada :  
 
2.1  – Uniformes da Escola e dos funcionários da Rampa. 
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O conselho decidiu o seguinte: A funcionária Paloma foi  encarregada de fazer a cotação e 
elaboração de todo o processo para que haja a aquisição dos produtos. 
 
2.2  – Reunião com Duda e Rennis. 
 

a) – Caso Nogueira :  o conselho autorizou o pagamento. 
b) Caso Barãozinho e Jean Lima :  os pi lotos serão chamados a prestar esclarecimentos e o 
conselho, se for o caso, apl icará a punição. 
c) – Pulseiras :  escolher os orçamentos e determinar a contratação. Autorizada a compra 
imediata de 1.000.00 unidades. Rennis ponderou que o ideal seria a pulseira conter QR 
code  ou código de barras. A opinião foi  acatada e, não havendo custo adicional,  f ica 
autorizada a compra. 
d) Estacionamento na “baia” – será feita uma alteração na sistemática. 
e) – Manual – apresentou as sugestões de adequação dos procedimentos, juntamente com 
o que há atualmente. 
f)  – Desrespeito ao Uso do Uniforme – Será divulgado um novo alerta sobre a regra. 
g) – Placas Quiosque e Rampa  
h) – Mudança de “São Conrado” para “Rio”:  decidiu-se que o novo “nome” será “r io centro 
de voo l ivre”. 
 

2.3  – Aprimoramento do sistema de comunicação com os pi lotos: 
 
Neste i tem, presente à reunião o Técnico Rennis, de imediato, foram feitas diversas 
modif icações no sistema a f im de permit ir  um maior controle sobre os procedimentos 
apuratórios de infrações discipl inares. Em no máximo uma semana o sistema estará todo 
adequado às novas necessidades do conselho, inclusive, pela proposta, o sistema permit i rá a 
inserção das f ichas de ocorrências oriundas da rampa, e isso permit irá um maior controle das 
infrações e celeridade na apuração dos casos. 
 

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. 

Presentes :  Luiz Ireno; Vinicius; Eduardo Graniço, Eleni lson Vogas, Pedro, Carlos Trota e 
Francisco Santos. 
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