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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO ÉTICO/ADMINISTRATIVO . 

 

 
Aos três dias do mês de outubro 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, a to contínuo, passou a palavra aos 
associados presentes, na seguinte ordem:  
 
 
1.1. –  Ique  –  Falou sobre o progresso evolut ivo da CBVL, sobre a origem da taxa da 
habi l i tação CBVL e que com a saída do atual presidente, é necessário sintet iz ar 
documentalmente tudo que está  acordado entre clube e CBVL. Sugeriu fazer tudo isso de 
forma harmônica porém, pontuada e sol ic itou que o dir.  presidente tomasse a frente dessas 
questões. –  A RCVL é a única escola insti tucional sendo esse caminho  o melhor para 
alcançar objetivos sól idos. Estrategicamente a RCVL (escola) tem a oportunidade de 
aumentar a estadia do turista em 1 dia na cidade, sendo esta estratégia um dos maiores 
potenciais. Por f im, disse que não basta investir em Google Adwords, inic ialmente a melhor 
estratégia seria custo zero. 

 
 
1.2 -Vinicius  –  Disse que estava junto ao Delton conversando sobre esse tema, e que 
enxerga uma transparência por parte da CBVL e do advogado Norberto, e em conversa com 
ambos, entendeu que o clube está a um passo de ter a oportunidade de celebra r o termo de 
reciprocidade junto ao Parque.  
 
1.3 - Joe  –  falou que ao seu ver, antes é necessário o clube se posicionar sobre o mando da 
rampa, depois comunicar a CBVL e , caso o clube queira ter o mando da rampa, seria  
necessário tomar as devidas providenc ias. 
 
1.4 - Navarro  –  Agradeceu a oportunidade de representar o clube a respeito da poda de 
árvores da rampa.  
 
1.5 - Figueiral  –  Expos que é a primeira vez que está part ic ipando da reunião e que veio para 
falar a respeito da f i la. Disse que quase 25% de instrutores estão insat isfeitas com a nova 
regra da f i la de parapente. Disse também que entendeu com isso, que a iniciat iva do clube foi  
fazer com que as pessoas trabalhassem mais os seus voos, embora ache que , uma vez que o 
clube tenha essa intenção, deveria ter fei to um workshop para orientar os instrutores que tem 
dif iculdade de captar voos.  
 
1.6 - Joe Vieira  –  Expos que o objet ivo da administração não é “homogeneizar” ,  porque é 
impossível agradar todas as pessoas com as medidas administrat ivas.  Disse que, o que busca 
é entender a necessidade da maioria de forma democrática e, através de votação, as medidas 
administrat ivas são implementadas.  Por f im, expôs que semana passada sugeriu um workshop 
nos grupos, porém, nenhum dos instrutores que votaram contra as medidas apresentadas se 
interessaram. 
 
1.7 - Edu  –  Expos que todos os pi lotos tem o mesmo direi to de trabalhar, as mudanças na f i la 
representam exatamente isso. E que, quem não quiser trabalhar na captação do voo em 
outros meios, deverão aguardar seu lugar de direi to na f i la.  
 
1.8 - Niraldo P .  –  Expos que a expert ise individual já foi superada, e que não vê a escola 
captando da forma certa. Está sendo fei to um estudo junto com a administração do clube 
sobre a viabi l idade econômica da escola e que será ap resentado nas próximas semanas para 
apreciação do conselho. A escola quando fomentou nos anos anteriores teve um resultado 
melhor que o atual e que esse trabalho precisa ser retomado.  
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1.9 - Joe Vieira  –  A escola está nessa situação pelas decisões de algumas gestões que 
passaram, e que essa ansiedade é normal.  
 
1.10 - Joe Vieira  –  O planejamento da escola é ter alguém que saiba captar e vender e tenha 
“punch” para poder gerir  a escola. Inicialmente esse cara é o Sávio. A segunda alternativa 
seria o clube contratar alguém que tenha bagagem...  
O plano para escola é ter uma empresa que possa invest ir ,  captar e gerir  o setor.  A segunda 
alternativa é uma pessoa com bagagem para captar e gerir ,  e enquanto essas questões se 
desenrolam o Fi l ipe vai dar uma ajuda.  
 
1.11 -  Ique Joe –  Disse que um dos grandes desafios é que alguns instrutores estão olhando 
para o lado errado, que agora é o momento de conter a ansiedade e que não devemos f icar 
olhando para as iniciat ivas de curto prazo apenas.  A sua ót ica atualmente é olhar para o 
progresso da escola a longo prazo, e que o caminho que está sendo tr i lhado é a estruturação 
estratégica de ascensão do setor.  
 
1.12  -  Edson - O produto voo l ivre é fantástico e, é uma ferramenta que precisa ter o 
insti tucional trabalhado f i rmemente. O voo l ivre é fundamental para a cidade e que muitas 
insti tuições se apropriam dessa imagem, e que falta por parte do clube, explorar melhor os 
recursos que possui.  
 
1.13  -  Rafael –  Expôs sobre o planejamento da cr iação fotográfica do acervo histórico do 
clube, que gostaria de representar of ic ialmente o clube e visi tar alguns ícones do voo l ivre.  
Ficou decidido que na próxima reunião o projeto será apresentado.  
 
 

2 -  Reunião Fechada :  
 
2.1 - Edson  –  Sol ici tou assistência da CBVL a respeito da proposta de redução do horário de 
funcionamento da rampa. Chico Solic itou que o motivo que consta no f im da proposta fosse  
alterado para “mudança de diretoria”.  
 
2.2  –  Orçamentos: 
 
O funcionário Fi l ipe apresentou os orçamentos para subst i tuição das madeiras da rampa de 
parapente, panfletos para escola e manutenção da rede elétr ica da rampa.  
 
2.3  –  Obras da Rampa: 
 
O conselheiro Fábio Thomaz expôs que a pesquisa sobre a modif icação no projeto da rampa 
considerando a elevação de  1m, se mostrou bastante proveitosa, de acordo com os dados da 
pesquisa a maioria prefere que a nova rampa seja elevada, porém ainda fal ta conscient izar 
alguns instrutores que se mostraram contrários, de que essa é a melhor opção par a o grupo. 
Por f im, sugeriu que para f icar mais visível o impacto dessa mudança, seria mais adequado a 
criação do projeto da rampa.  
 
O conselheiro Chico disse  que a elevação em 1m da rampa apresenta 2 problemas. O 
primeiro, os visi tantes não ter iam mais a visibi l idade do horizonte como se tem hoje. O 
segundo, seria menos efic iente do que ampliar em 2m pa ra direita, nesse últ imo caso, seria  
necessário a poda das árvores. 
 
O conselheiro Humberto esclareceu  que inicialmente foi  a favor da mudança de elevação da 
rampa, porém, depois de anal isar melhor, percebeu não ser essa a melhor opção.  
 
O gestor Fi l ipe apresentou uma proposta de locação do espaço recreativo da s ede para o 
Clube de Pesca da Barra da Ti juca, que realizará um evento no dia 25/11 de competição de 
pesca em dupla. A proposta apresentada pelo mesmo foi de  R$ 4500,00 pela locação. 
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2.4  –  Aprovações e Deliberações:  
 
A)  -  Rampa parapente: f icou decidido que para rampa de parapente será feita uma 
manutenção pal iat iva até o clube ter caixa para fazer a substi tuição def init iva.  
B)  -  Rampa asa delta: Será verif icado a viabi l idade de realizar uma manutenção emergencial  
da rampa até def inição das possíveis mudanças no projeto.  
C)  -  Geo-Rio: Será sol ic itado a Geo-Rio para fazer um estudo do terreno da rampa com a 
f inal idade de evitar acidentes por desl izamento de terra em períodos de alto índice de 
chuvas. 
D)  -  Evento dia das cr ianças: foi  aprovado o evento da having and fun para o dia 20/10, dia 
das crianças.  O gramado será ut i l izado durante o período de 15:00h às 17:00h e o pouso 
será real izado na areia.  
E)  -  Muro: foi  aprovado a manutenção do muro da área de pouso e o sócio Fábio Thomaz 
f icará responsável pelos cr i tér ios.  
F)  -  Competição de Pesca: a proposta  apresentada pelo Fi l ipe foi aprovada e também uma 
bonif icação para os funcionários da l impeza, pela  carga de trabalho que terão no dia  caso o 
grupo de pesca aceite o que foi  proposto . 
 
2.5  -  Reunião Ética 
 
Foram avaliados 6 casos pelo conselho, 2 deles por fal ta de provas cabais, o conselho 
deliberou que não houve comprovação sobre as supostas infrações.  
 
Os outros 4 casos foram notif icados no sistema para apresentarem defesa.  
 
 
Presentes :  Joe Vieira, Edson Augusto, Delton Leuri ,  Humberto, Ronaldo Campello, Eduardo 
Graniço, Fábio Thomaz, Francisco Santos, Vinicius Gouvea e Luiz Ireno.  
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