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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO ÉTICO/ADMINISTRATIVO . 

 

 
Aos dezoito dias do mês de junho 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 Presidente, tão logo aberta a reunião, passou a palavra aos associados presentes, na 
seguinte ordem: 
 
 
1.1 –  Marcelo Andrei (Moikano) : Indagou a Diretoria se há, ou não, algum t ipo de isenção 
para diretores no que tange à mensal idade do Clube. Foi di to pelo  conselho que, em 
princípio, somente os autorizados pelo estatuto (Diretores técnicos) estariam recebendo este 
benefício. Por f im, outras questões foram expostas, tal  como estabelecer uma “contribuição” 
para suprir  eventuais despesas desses diretores.  
 
1.2  –  Fábio Thomaz: Convidou o associado Marcelo Moikano para assumir a função de Diretor 
técnico de Asa Delta, o que foi  aceito, e com a vacância do Conselheiro Pedro, que pediu 
renúncia, o atual Diretor Fábio, suplente de Conselheiro, assumir ia a posição de  Conselheiro.  
 
1.3  –  André “rock in r io” :  Fez comentários sobre o processo de oxigenação.  
 
1.4  –  Professor Eduardo: Fez perguntas sobre algumas questões do Estatuto (possibi l idade 
de estabelecer ajuda de custo aos membros do conselho). O advogado sanou as  dúvidas e 
apontou alguns caminhos para viabi l izar essa “contr ibuição”.  
 
 
 

2 -  Reunião Fechada :  
 
2.1  –  Eleição da Diretoria . 
 
O conselho esclareceu que, de acordo com o calendário elei toral  divulgado, eventuais chapas 
interessadas em concorrer às eleições deveriam se inscrever até o dia 12/06, porém, 
conforme informações da Secretaria, nenhuma chapa candidatou -se. Não havendo Chapa 
Candidata, após consultado o Jurídico e observado o Estatuto e Regimento, o Conselho 
deliberou que caberá aos Delegados, por ocasião da AGO, aclamar reeleita a atual Diretoria, 
e, quanto aos nomes que não pretendem continuar nos cargos que ocupam (Presi dente, Vice, 
Diretor Financeiro e Conselho Fiscal), Caberá ao Colégio de Delegados Eleger (caso haja 
mais de um candidato) ou aclamar os nomes que serão indicados pelo conselho ou pelos 
associados. Por f im, considerando que não houve chapa candidata, o Clu be adotará, por 
analogia, o procedimento abreviado previsto no § 2º1 do Art. 115 do Regimento Interno. 
 
2.2 –  Substi tuição de Membro do Conselho e Diretor Técnico de Asa:  
 
Informamos que, por motivos part iculares, o Conselheiro Pedro Beltrão renunciou ao cargo. 
Ante a renúncia, o Diretor Técnico de Asa, Fábio Thomaz, renunciou ao Cargo de Diretor 
Técnico e, por ter sido o quarto mais votado por ocasião das eleições para o conselho, 
assumirá a vaga do Conselheiro Pedro . Ato contínuo, a convite do Ex-Diretor Fábio, e com a 
aprovação do Conselho, o Associado Marcelo Andrei (moikano) assumirá como Diretor 
Técnico de Asa até que o Colégio de Delegados confirme seu nome ou eleja um substi tuto.  
 

                                           
1
 § 2º. Havendo apenas uma chapa candidata, a Diretoria poderá adotar um procedimento simples, declarando-a eleita por 

aclamação, lavrando-se a ata nos termos indicados neste regimento. 
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2.3  -  Caso Edu: O Associado voltou a pedir ao conselho que seja ressarcido dos prejuízos 
que suportou com sua Asa, a qual foi  amplamente danif icada durante o acidente que vit imou o 
pi loto Alphine. Em suas considerações, o associado esclareceu que, de fato, o Piloto Al ine 
t inha autorização para ret irar sua a asa do Contêiner, pois, segundo esclareceu, Alphine 
estaria “regulando” a Asa em voos. Disse, porém, que no dia ante r ior ao acidente, o pi loto 
Alphine o procurou e disse que a Asa estava regulada, pronta para  uso, e que a part i r  desse 
dia não deu mais autorização para que o pi loto ret irasse sua asa do contêiner , ainda assim, 
segundo disse sem autorização, o Pi loto Alphine ret irou a Asa e foi voar em Nova Iguaçu, 
ocasião que se acidentou e veio a falecer. Perguntado por c onselheiros, o Associado, Edu, 
Respondeu que não teria autorizado o uso da sua asa naquele dia, mas, caso Alphine t ivesse 
pedido, ele ter ia autorizado.  
 
 
2.4  Festa Junina –  O conselho confirmou que o clube fará uma festa junina no dia 23/06 –  
“FlyRaiá”   
 

Livros de Ocorrências 
 

2.5  –  Caso Moikano: O conselho considerou que o Associado se excedeu no uso das palavras 
com outro associado, e por este motivo recebeu a penal idade de Notif icação.  
 
 

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 :  Vinicius; Eleni lson Vogas, Carlos Trota, Ronaldo Falcão, Fabio Thomaz, Delton,  
Francisco Santos, Eduardo Graniço, Fábio Thomaz.  

 

 

CONSELHO ÉTICO/ADMINISTRATIVO DO CSCVL 


