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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO ÉTICO/ADMINISTRATIVO . 

 

 
Aos onze dias do mês de setembro 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: Disse que esteve viajando e, quando voltou, observou que t inha muita 
mudança na organização da escola. Af irmou que achou muito posit ivo o uso do 
crachá, que está muito satisfeito, porém, percebeu que ainda há alguns 
constrangimentos ,  consoante questionado pelo associado “Waguinho”.  Af irmou, por 
f im, que se sente “ injustiçado”, já que trabalha com as duas modalidades e, quando 
está vendendo, em tese, f ica “preso” a falar apenas sobre a mo dalidade que está 
apto a vender, pois não f igura na f i la de asa delta.  

 
1.2 –  Hique: Disse que, primeiramente, é a favor do “preço mínimo”,  que essa regra tem 

por objetivo questões de segurança, mas, embora seja favorável,  disse que é dever 
do clube f iscal izar e punir os infratores. Disse, por f im, que tem sido claro o 
desrespeito a essa regra, inclusive tem provas documentais a esse respeito. Num 
segundo momento, disse que está disposto a part ic ipar de uma operação de cl iente 
oculto.  

 
1.3 –  André Jean: Indagou sobre as correções necessárias no sistema da escola a 

respeito da f i la, se já foram fei tas e qual o prazo para ser ajustado.  
 

1.4 –  Waguinho: Disse que gostaria de entender o funcionamento da f i la,  que na sua 
opinião, os que não tem voo part icular estão sendo prejudicados.  Foi respondido, de 
plano, pelo presidente Joe, o qual propôs refazer uma nova votação a respeito do 
funcionamento da f i la.  Indagado se já usou o crachá, disse que se recusava a falar 
sobre o “crachá”.  

 
1.5 –  Flavinho: Disse que veio a reunião para falar da escola. Af irmou que não vê 

coletividade no Clube, ao contrário, observa certa concorrência desleal entre os 
associados. Afirmou, ainda, que o cube não tem f ins lucrat ivos, e sendo assim 
considera que tudo no CSCVL é uma “maquiagem”.  Por f im, fez duras crí t icas ao 
modelo de gestão atual da escola, a qual,  na sua visão, ter ia vindo para equalizar 
os associados, mas que isso não está ocorrendo. Cri t icou, ainda, o algori tmo. Após, 
leu alguns dados anotados a respeito dos voos da escola. Falou, por f im, que a 
Escola não é defici tár ia e  que o algoritmo e taxa igual tende ria a igualar todos os 
associados. 

 
1.6 –  Jorge: Af irmou que, ante tantos assuntos relevantes, consideraria descabido falar 

de assunto pessoal  seu. Disse que ref let iu sobre o seu voo, e que antes de decolar 
pediu informações sobre como estava o pouso,  e, embora reconheça que errou,  
considera que a estação funcionando o ajudaria a tomar uma decisão.  Disse, por 
f im, que já está suspenso há quase dois meses, e que, na sua opinião, já “cumpriu 
sua penalidade”.  

 
1.7 –  Niraldo :  Disse que, em sua opinião, o melhor seria “terceir izar” a gestão da 

Escola. 
 

1.8 –  Navarro: Pediu ajuda formal ao Clube para defender -se de uma multa apl icada 
pelo PNC. 
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1.9 –  Nogueira: Disse que não fez voo essa semana, e em razão disso observou que 

está havendo comercial ização de voo abaixo do preço estabelecido pelo Clube.  
 
 
 

2 -  Reunião Fechada :  
 
 

 
2.1 –  Ato de Doação: 

 
O funcionário Fi l ipe expôs aos presentes uma proposta para  arrecadar fundos a f im de ajudar 
uma criança necessitada,  moradora da rocinha,  a qual estaria precisando de uma cadeira e 
uma cama. O presidente af irmou que vê essa questão como um trabalho de cunho social que 
melhora a imagem do Clube e ajuda os necessitados. Deliberou -se por apoiar o projeto social, 
e será cr iada uma “campanha” nesse sentido.  
 

2.2 –  Projeto “Semeando ” :  
  
Proposta de o Clube part icipar doando alguns brinquedos no dia das crianças.  
 
 

2.3 –  Niraldo –  Folha de pagamento: 
 
Disse que fez os reajustes legais em 4%. Afirmou que há uma deman da em relação à 
funcionária que, em breve, será graduada em nível superior.  Propôs aumentar em R$ 200,00 
reais o salário. Falou, enfim, sobre a posição de todos os funcionários, q ue se faz necessário 
alguns ajustes. Contratos e serviços: requereu um pouco mais de atenção na contratação do 
conselho relat ivamente às compras, que não tem sido al inhada com o Diretor Financeiro.  
 

2.4 –  Reformas e Manutenção das Rampas : 
 
Asa: Proposta aprovada –  elevar a altura da rampa em mais 1 metro, mantendo -a, no mais, tal 
como originalmente criada.  
 
Parapente:  
 

2.5 -  Parâmetros de Segurança: 
 
Primeiro: 
 
Segundo: 
 

2.6  –  Carteiras CBVL 
 
Deliberou-se por aguardar a presença do Presidente da CBVL na próxima reunião para 
solucionar algumas dúvidas. Todavia, relativamente aos inadimplentes, del iberou -se pelo 
imediato bloqueio, facultando-se ao instrutor fazer um voo e, em seguida, efetuar o 
pagamento.  
 
 
 

2.7  –  Substi tuição do Diretor Técnico de Parapente 
 

O Presidente apresentou suas razões para convocar uma AGE a f im de deliberar sobre a 
substituição do Diretor Técnico de Parapente , nos termos do Estatuto. O Diretor  de 
Parapente, presente a reunião, deduziu suas contrarrazoes a esse respeito. Disse, mais, o 
Presidente, que se recusa a continuar na presidência caso o Diretor Técnico permaneça na 
pasta. 
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2.8  –  Ajuda ao “curumim”.  
 
Deliberou-se, por unanimidade, que o clube ofertará ao associado uma ajuda, mensal, 

consistente em um cesta básica de al imentação e demais i tens de higiene. Além disso, o 
conselho propôs que os associados se cotizem para ofertar uma ajuda part icular.  

 
 
2.9  -  Quiosque Rio-Tur: 
 
Como seria conduzido: asa ou parapente? O conselho decidiu que não poderia haver 

“cisão” no que tange a divulgação da atividade no quiosque. Por f im, foram apresentados 
alguns custos para viabi l izar o negócio, os quais serão debatidos ao longo da semana e 
consultado o f inanceiro sobre a disponibi l idade dos recursos.  

 
3.0  –  Voos com f i lhos:  
 
Deliberou-se, por unanimidade, que os pi lotos poderão fazer voos com os f i lhos, sem 

restrição de dia ou mês, desde que a bandeira esteja VERDE.  
 
 
3.1 -  Julgamentos: 
 
a) -  Caso Jorge –  Deliberou-se pelo retorno do Instrutor,  observadas as seguintes 

condicionantes: ( i ) dois voos por dia pelo prazo de seis meses; ( i i )  assinar na bandeira 
verde, um voo de cada vez, por seis meses . ( i i i )  passageiro com l imite máximo de peso 
de até 80kg. Estabeleceu-se, por f im, que o Diretor Técnico está autorizado a intervir 
na atividade do associado quando julgar necessário.  

 
b) -  Caso Nogueira –  Deliberou-se pelo retorno condicional do Associado, o qual 

permanecerá sendo observado nos próximos 6 mes es, e, neste período, caberá ao 
Diretor Técnico ou a Diretoria adotar medidas de restr ições urgentes.  

 
c) –  Casos Fabrício Marinato e Marcus Vinícius  –  Comunicar pelo sistema para 

apresentar defesa, sendo que este, para manifestar -se sobre voo realizado contra 
orientação do f iscal de rampa.  

 
d) –  Caso Rodolfo –  Deliberou-se, por maioria de votos, em adiar a decisão sobre o 

ingresso do pi loto na f i la da escola. Faz -se necessário, antes, conferir  se há vaga 
disponível no quadro “pleno” de instrutores, já que, pelo regimento, somente os pi lotos 
que integram essa categoria podem f igurar na f i la da escola.   

 
 
 
Presentes :  Joe, Vinicius, Tavinho, Edu, Fabio, Odi lon, Ireno, Humberto, Rony  e Niraldo. 
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