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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO ÉTICO/ADMINISTRATIVO . 

 

 
Aos treze dias do mês de agosto de 2018, 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 modal idade,  abaixo l istados,  o Conselho se reuniu e tratou dos seguintes assuntos: 
 
 

1 -  Reunião Aberta :  
 
O presidente agradeceu a presença de todos e, a to contínuo, passou a palavra aos 
associados presentes, na seguinte ordem:  
 
 

1.1 –  Rodolfo: Indagou sobre a posição dele no clube e quanto a questão da Escola, 
que se sente rejeitado, pois não consegue f igurar nas duas f i las (asa e parapente). 
Questionou o motivo pelo qual foi  sacado da escola.   

 
1.2 –  Gui Gama: Ponderou que a seu ver, caso haja discussão sobre a alteração da 

rampa, deveriam ser ouvidos pi lotos de voo solos.  
 

1.3 –  Sra Iracy :  Tornou a pedir que o clube analisasse seu pedido de “autorização” 
(nada a opor) para que seja.  

 
1.4 –  Sr.  Eduardo: Ponderou que a Sra. Iracy já expôs seu ponto de vista e que a 

reunião precisa seguir.  
 

1.5 –  Navarro, Delton, Niraldo, Mosquito, Jean, Ique: Estes associados, cada qual  ao 
seu tempo, dialogaram amplamente entre si  e com os diretores a respeito do tema 
Reforma de Rampa, poda das árvores e estações  meteorológicas.  

 
  

1.6 –  i Iue: Pontuou, diretamente, que o associado e atual diretor f inanceiro responde a 
procedimento administrat ivo no clube, o que, na sua visão, em razão disso, ele 
deveria ser impedido de exercer essa função, já que os possíveis desvios de 
f inal idade praticados ter iam conexão com a atual competência de Diretor de 
Finanças. 

 
1.7 –  Navarro: Requereu, como membro do conselho f iscal,  que o procedimento 

referente ao Niraldo seja aval iado o mais rápido possível.  
 

 
 

2 -  Reunião Fechada :  
 
2.1  –  Reforma da Rampa: 
 

A) –  Por unanimidade de votos, aprovada a reforma de rampa de parapente.  
B) –  Por maioria de votos, foi adiada a votação referente à reforma da rampa de Asa. Foi 

del iberado que o clube deve buscar a orientação de um profissional a f im de ter certeza 
de que é necessária a reforma total  da rampa ou se ainda seria possível fazer apenas 
alguns “reparos” .  Com isso, seria fáci l  ponderar os custos entre as opção. 

 
2.2  –  Quiosque na Praia de Copacabana: 
 
A convite do Conselhe iro Fábio Thomaz, compareceu à reunião um Diretor da Rio -Tur, o qual 
expôs amplamente sobre a proposta de agregar parceiros com objet ivo turíst ico de dividir  o 
uso do quiosque da Rio-Tur localizado na praia de Copacabana.  Pelo Conselheiro Fábio, foi  
feita a proposta, direcionada ao Diretor,  no sentido de possibi l i tar a assinatura de um termo 
de cessão de uso do quiosque diretamente com o clube, a semelhança do que tem sido 
requerido por outros parceiros. Por f im, para viabi l izar o processamento das autoriza ções e 
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confirmar a viabi l idade da parceria, o Diretor sol ici tou que o Clube reúna a documentação 
necessária para protocolo na Rio -Tur.   
 
2.3  –  Quiosque Dona Iraci : 
 
Deliberou-se que o advogado do clube irá ao órgão municipal responsável pela emissão da 
autorização a f im de obter informações precisas para que a diretor ia tome a decisão sobre 
este tema. 
 
2.4  –  Reunião no DECEA: 
 
Deliberou-se, por proposta do Presidente da CBVL, pela indicação do Associado “Tavinho” 
como representante dos interesses do Clube na Reunião junto ao DECEA.  
 
2.5 –  Al teração Parâmetros de Vento: 
 
Os Diretores Técnicos de cada modalidade, juntamente com suas comissões, se 
comprometeram a ampliar o debate  sobre os parâmetros e a trazer uma proposta em momento 
próximo a f im de que o Presidente inclua o tema em pauta para deliberação do Conselho.  
 
2.6  –  Fi la da Escola: 
 

A) –  Parapente: Decidiu-se, por maioria de votos, que a part ir  desta data “só cai no 
segundo voo, sendo ele part icular ou da escola”; “cai quando f izer o voo da Escola”.  

 
 

B) –  Asa Delta: Sugeriu-se encaminhar aos associados, mais uma vez, para consulta, as 
seguintes sugestões: ( i )  Continua do jeito que está; ( i i )  Só cai da f i la quando f izer voo 
da escola; ( i i i )  só cai no primeiro voo da escola ou no segundo voo (part icular ou 
escola).  

 
2.7  –  Análise dos Casos apurados em “Cliente Oculto ” :  
 

a) Tratando-se de análise sobre infrações éticas, todos os envolvidos bem como os 
debates ocorr idos e as devidas providências adotadas f icam restri tos aos Conselheiros. 
Os comunicados e as decisões foram encaminhados aos associados através do sistema 
de informática do Clube 

 
2.8  –  Caso Jorge: 
 
Por Decisão Unânime, o pi loto será comunicado a comparecer na próxima reunião para tomar 
ciência do que foi del iberado pelo conselho.  
 
 
2.9 –  Novo aviso sobre a polí t ica do preço mínimo.  
 
Não serão expedidas novas not if icações em caso de infração. A part i r  de então será aplicada 
a penal idade de 15 dias de suspensão, consoante estabelecido no código de ét ica.  
 
 
Presentes :  Rony Falcão, Edson Augusto, Edu, Joe, Fabio Thomaz, Vinicius, Humberto, 
Tavinho e Odi lon. 
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