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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO ÉTICO/ADMINISTRATIVO . 

 

 
Aos vinte e cinco 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 vice-presidente, tão logo aberta a reunião, passou a palavra aos associados presentes, na 
seguinte ordem: 
 
 
1.1 –  Professor Eduardo: Questionou a di f iculdade da comunicação por e -mail  entre o clube e 
os associados, e fez crít icas ao funcionário Fi l ipe, dizendo não aceitar que o mesmo  o 
confrontasse mostrando o texto do documento que estaria  no si te do Clube,  
 
1.2  –  Si lvia: Af irmou não ter recebido o ul t imo comunicado do Clube referente às eleições.  
  
1.3  –  Marcelo Moikano:  Relatou o incidente ocorr ido no pouso onde a sócia Silvia estava 
envolvida, e na oportunidade teria di tado a regra de pouso de asa e parapente oriundo do 
regulamento CBVL. 
 
1.4  –  Carlos Trota: O Vice Presidente pediu calma e compreensão ao Sr . Edu e a todos os 
presentes relat ivamente à discussão sobre a questão do atraso de envio  do ul t imo 
comunicado via email .   Ressaltou o trabalho que essa gestão desenvolveu nesse período que 
assumiu o Clube, o qual encontrava-se em grandes dif iculdades administrat ivas , 
sensibi l izando os presentes no sentido de que seriam severas e duras demais as crí t icas a 
essa gestão. Ressaltou em agradecimento a parceria semanal dos presentes assíduos 
 
1.5  –  André “rock in r io ”: Sol ic itou a mesa que o colocasse  no grupo de pi lotos instrutores do 
whatsApp. 
 
1.6  –  Funcionário Fi l ipe: Expôs aos associados presentes que o veiculo of icial  de 
comunicação do Clube, conforme previsto no Estatuto, é o Site do CSCVL, local onde são 
divulgadas todas as informações ofic iais, tais como  ATAs e doc referentes à Associação, 
destacando, por f im, que é este o modo estabelecido no Estatuto, o qual,  c laramente, afirma 
ser dever dos associados acompanhar as informações pelos meios previstos. . 
 
 
 

2 -  Reunião Fechada :  
 
2.1  –  Caso Joe: 
 
O vice Presidente fez uma breve introdução e em seguida cedeu a palavra ao associado. Ato 
contínuo o Conselheiro Edu comentou sobre a importância de ouvir as expl icações e o relato 
pessoal do Joe na reunião. Em seguida, manifestou -se o Piloto Joe. Disse que agradecia o 
conselho pela oportunidade de ouvi - lo, e que ele teria compromisso com a verdade e de fazer 
o que é certo. Sobre a ocorrência do “primeiro dia”,  disse que faz uso do instagram para 
divulgar seu trabalho, e que as quatro meninas que estavam sentadas na rampa j á eram suas 
seguidoras e por essa razão decidiram voar com ele. Relativamente ao “segundo” episódio, 
informou que, por ocasião do comunicado com bloqueio, o sistema teria informado a página 
errada do l ivro, o que ter ia di f icul tado sua compreensão dos fatos  e a necessidade de se 
defender. Que, quanto aos fatos, relatou que havia turistas perguntando curiosidades sobre o 
voo, e que foi  o Cerezo quem interferiu e inf luenciou na venda dos voos. Por f im, para o 
conselho, o relato do funcionário da escola seria o bscuro, pois o cl iente ter ia visto o contato 
na camisa do Joe após se interessar. Com a Palavra o Conselheiro Fabio Thomaz, esclareceu 
que o modelo atual é claro ao não permit ir  que associados se expressem diretamente com 
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potenciais cl ientes na Rampa. Por f im, Marcio indagou sobre a regularidade ou não de 
divulgação feita pelos próprios passageiros.  
 
2.2  –  Caso “Zé da Rampa” :  O conselho deliberou que os fatos serão avaliados na próxima 
reunião, dia 03 de julho.  
 
 
Presentes :  Vinicius; Eleni lson Vogas, Carlos Trota, Fabio Thomaz, Delton , Eduardo Graniço e 
Francisco Santos.  
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