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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO ÉTICO/ADMINISTRATIVO . 

 

 
Aos vinte e um dias do mês de dezembro de 2020, às 18:00 em reunião 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 Fechada  
 
O presidente apresentou a pauta da reunião, e a seguir, deu a palavra aos conselheiros.  
 
 
1.1 –  Horário de funcionamento f im de ano:  o conselho decidiu os seguintes horários de 
funcionamento f im de ano: 24/12  das 08:30 às 14:30, 25/12  das 11:00 às 17:00, 31/12  das 08:30 
às 16:30 e 01/01/2021  das 11:00 às 17:00.  
 
 
1.2 –  Decolagens e Pouso Irregular de Paramotor:  O conselho irá enviar um ofício para ABUL 
e CBVL relatando os voos irregulares de paramotor dentro do NOTAN do voo l ivre.  
 
 
1.3 –  Uti l ização Drones: O conselho deliberou a ext inção do i tem “g”  do “Regulamento 
Provisório de Drone ” .  Fica então definido que a ut i l ização de drones pode ocorrer a qualquer 
hora com a devida autorização da diretoria do clube.  
 
 
1.4 –  Acidente Pouso Emergência : O vice-presidente que vem atuando em prol do clube desde 
o dia do acidente envolvendo o instrutor Guilherme Gama, informou que está em  contato direto 
com o advogado do rapaz que foi  at ingido pela asa do instrutor ,  durante a real ização de pouso 
de emergência e , informou que segundo ele, não há interesses f inanceiros sobre a si tuação e, 
que, a ação movida contra o instrutor Guilherme Gama  pela famíl ia do rapaz é totalmente 
pessoal.  
 
 
1.5 –  Pouso Alternat ivo: Foi aberta votação pelo conselho quanto a of ic ial ização do pouso 
alternativo uti l izado pelo voo l ivre desde sempre. Concluída a votação, por maioria de votos, o 
conselho não irá cuidar desse i tem por enquanto.  
 
 
1.6 –  Estatuto/Regimento: Foi sol ici tado pelo diretor presidente que o dr. Norberto, seja cobrado 
quanto ao registro do regimento interno e/ou estatuto com base nas deliberações da AGE em 
que tais mudanças foram devidamente aprovadas. 
 
 
1.7 –  Estacionamento/Decreto : Foi protocolado na CET-Rio ofício para l iberação do 
estacionamento na praia nos f ins de semana e fer iado. Além disso, foi  providenciado adesivos 
para distr ibuir a todos os associados e colaboradores do CSCVL.  
 
 
1.8 –  Pauta AGE: (I) –  Redução Idade Mínima / (I I) –  Mudança Valor Joia / ( I I I ) –  Desl igamento 
temporário para pi lotos que não praticam voos comerciais /  ( IV) –  Reintegração das atr ibuições 
do diretor f inanceiro.  
 
Quanto ao i tem (I), o presidente nos âmbitos de suas atr ibuições, vetou qualquer al teração que 
seja abaixo de 14 anos.  
 
Ainda, quanto ao i tem (I),  o conselho entendeu que tem autonomia para tal  mudança e colocará 
em vigor a al teração da idade mínima (14 anos), uma vez que a norma impedit iva foi  revogada, 
na úl t ima AGE da CBVL. Faremos ajustes junto a seguradora, bem como no  sistema interno 
do CSCVL.  
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Também serão criadas normas de segurança e responsabilidade.  
 
 
1.9 –  Horário de funcionamento:  O Conselho deliberou o aumento temporário do quadro em 4 
funcionários, sendo 3 para rampa e 1 para secretaria para aumentar o período de operação em 
1h para atender a demanda do verão.  
 
 
2.0 –  Patrocínio:  O conselho deliberou a continuação do patrocínio p ara os competidores que 
estiverem de acordo com as regras para recebimento do benefício.  
 
 

2.0 –  Procedimentos Éticos Administrativos  
 
 
2.1 –  Inquérito Administrativo:  O presidente do clube instaurou processo administrativo para 
apurar o documento protocolado no MP pelo Sít io Monte Zumba para entender melhor a 
situação e tomar as devidas ações.  
 
 
2.2 –  Cerezo: O conselho realizará o levantamento do ocorr ido com os colaboradores da 
rampa e fara pedido de medida protetiva contra o Cerezo.  
 
 
2.3  –  Ét ica: O conselho avaliou 2 casos de ética, dos 2 casos, 1 foi  suspenso e 1. 
 
 
2.4  –  Pedido Toledo:  O pedido do sócio Jorge Toledo foi  indeferido,  (ref.  pág. 176 l ivro 
ocorrências secretaria [capa 18/19]).  
 
 
2.5  –  Pedido Vinicius Coelho: O pedido do sócio Vinicius Coelho foi  indeferido,  (ref.  pág. 178 
l ivro ocorrências secretaria [capa 18/19]).  
 
 
2.6  –  Voo duplo visi tantes:  O conselho deliberou que o número l imite de voo duplo por visi tante 
é de 1 por dia, máx. 2 por mês.  
 
 
 
Presentes :  Edson Augusto, Clínio Araújo, Erico Oliveira,  Humberto Moreira , Fábio Thomaz, 
Adalberto Frazão, Rodolfo Pascoal, Maurício Pinheiro  e Eduardo I tajahy. 
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