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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO ÉTICO/ADMINISTRATIVO. 

 
 
Aos dezessete 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 modalidade, abaixo l istados, o Conselho se reuniu e tratou dos 
seguintes assuntos: 
 
 

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

1.1 – Jean Carlos: Disse, inic ialmente, que estava se sentindo prejudicado pelo clube, 
mesmo estando com suas mensal idades em dia. Na sua visão, o clube deveria fazer 
uma diferenciação entre clube e CBVL. Disse, mais, que nunca recebeu suas 
carteiras da CBVL. Af irmou, por f im, que gostaria de obter a decisão de seu 
bloqueio por escri to. Por últ imo, disse que não recebeu nenhuma posição do clube 
relat ivamente ao acidente que teve, onde foi  lesionado o seu passageiro, 
especialmente quanto ao seguro que contratou com a “Ecotr ip” . Disse que está sem 
a carteira da CBVL porque não está “concordando” com o pagamento. Por que 
venderam o seguro¿ Por que aceitaram o seguro¿ Que como hoje foi impedido de 
voar, requereu a relação dos pi lotos que f izeram voo hj ,  pois, pelo que f icou 
sabendo, há pi lotos que não tem a carteira da CBVL e estão voando. Disse, ao f inal, 
que fará o pagamento dos boletos da CBVL. 

 
1.2 – Delton: Af irmou que seria importante o clube manter uma postura preparada. 

Indagou, mais, se as diretorias do clube estão atuantes. Noutro ponto, indagou se 
está havendo f iscal ização sobre a polít ica de preço. Propôs, por f im, que fosse 
adotado para a escola um “vídeo-aula” ,  o que, na sua visão, servir ia para instruir 
melhor os alunos a f im de que os mesmos aperfeiçoassem a decolagem com os 
pi lotos. 

 
1.3 – Jean: Quest ionou que a comissão técnica está “perdida”, pois, na sua visão, não 

sabe quem está à frente desta pasta. 
 

1.4 – Niraldo: Esclareceu algumas questões sobre as apólices do seguro. Disse, mais, 
que o termo de reciprocidade foi  assinado com a CBVL, o que, na sua visão, teria 
sido um erro, e que em razão disso há indevida ingerência da CBVL sobre o Clube. 

 
1.5 – Robson Barcelos: Disse que há uma insatisfação geral com o seguro vigente no 

Clube. Disse, em seguida, que gostaria de agradecer o esforço dos Dir igentes. 
Af irmou, por f im, que o clube deveria intensif icar a informação de que o gramado 
não é de pouso apenas do parapente, pois, certamente, a preocupação no pouso 
deve ser mútua. 

 
1.6 – Rafael:  Disse que gostaria de deixar registrado na ata que tem um projeto para 

apresentar ao Clube, que esse projeto pode alavancar a imagem e arrecadação do 
Clube. Falou, por f im, que pretende marcar uma reunião com a diretoria para 
apresentar a ideia. 

 
1.7 – Enderson Mesquita: Disse que estava part ic ipando da reunião como pi loto 

associado, mas, ainda assim, estava disponível para esclarecer alguns 
questionamentos. 

 
1.8 – Gui Gama: Disse que, em sua opinião, alguns assuntos colocados na reunião não 

são pert inentes, e, especif icamente em relação à reforma da rampa de Asa, af irmou 
que os associados devem ser consultados pelo Clube, e não, como tem acontecido, 
por um pi loto específ ico. Em seguida, o Conselheiro Fábio esclareceu o que julgou 
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ser um “mal entendido”, pois, todas as vezes que fala sobre esse assunto em 
grupos o faz em nome do Conselho. 

 
1.9 – Tavinho: Apontou que o associado deve vir  part icipar e que, da parte dele, sempre 

esteve presente para contribuir.  Af irmou que pior que o mando da rampa estar em 
nome da CBVL, é o mando da sede. Disse, pois, que é preciso promover uma ampla 
mudança nessa questão, mas, para isso, o Clube precisa se organizar.  

 
 

2 -  Reunião Fechada :  
 

 
2.1 – Reforma e Manutenção da Rampa: 

 
Deliberou-se, por maioria de votos, que a reforma da rampa observará o seguinte: subirá mais 
um metro e manterá o restante tal  como está. O próximo passo, agora, é definir  o melhor 
orçamento e aprovar o projeto f inanceiro, o que ocorrerá na próxima reunião. Os conselheiros 
do Parapente, presentes, consignaram que a reforma da rampa, da forma aprovada, é 
indiferente para a modalidade parapente. 
 
 

2.2 – Gestão da Escola: 
 
Sobre a contratação de um novo funcionário para exerce a função de gestor da Escola, após 
votação, del iberou-se por demit ir  um funcionário e contratar outro com a função específ ica 
para exercer a gestão da escola. 
 
 

2.3  – Preço Mínimo e Controle: 
 
Apresentadas algumas propostas, del iberou-se o seguinte: 
 
Escolher um voluntário, ofertando-lhe uma recompensa f inanceira, dando-lhe a missão de 
consultar os preços praticados pelos instrutores, gerando um relatório. Enfatizou-se, por f im, 
que também é dever do instrutor f iscal izar uns aos outros, trazendo as provas documentadas. 
 
 

2.4  –  Habi l i tação: 
 

Obrigatória a habil i tação da CBVL em qualquer circunstância, solo ou duplo, para voo em São 
Conrado. 
 
 

2.5  – Quiosque Rio-Tur: 
 

Inicialmente, foram informados os valores necessários para viabi l izar o uso e gozo do 
quiosque. Feitos alguns esclarecimentos e após os debates, consultado o Diretor Financeiro, 
que não se opôs, del iberou-se o seguinte: O clube entrará no quiosque, em princípio, por seis 
meses, fazendo marketing igual entre as duas modal idades, cabendo, inicialmente, ao 
Conselheiro Fabio l iderar as ações do Clube no quiosque. 

 
2.6  – Julgamentos: 
 

Caso Jorge - Deliberou-se por reconsiderar parte da decisão anterior,  no seguinte sentido: 
Retirar a restr ição de voo na bandeira verde, podendo fazer voos na bandeira amarela, 
mantidas as demais restr ições. 
 
Presentes :  Joe, Vinicius, Edu, Fabio, Ireno, Chico Santos, Humberto, Rony e Niraldo. 
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