AT A DE RE U N I Ã O D O C ON S ELH O É T IC O/ A DM IN IS T R AT IV O.

Aos cinco dias do mês de fever eiro de 2018, às 16:20h em sessão aber ta e às 17:50h em
sessão fechada, na forma do Art. 20 do Estatuto, presentes os Diretores Presidente, o VicePresidente, o Diretor Financeiro, o Diretor Técnico de As a, o Presidente do Conselho Fiscal e
os representantes de cada m odalidade, o Cons elho se reuniu e tratou dos s eguintes temas:
Reunião Aberta:
Na sessão da reunião aber ta à par ticipação de todos, o Assoc iado Clínio abordou o tem a
relativo ao evento com em orativo que ocorrerá no Clube – Copa Rio Light. Em sua fala,
m encionou sobre a necessidade de estr utur a para organi zação do evento, onde, num custo
total orç ado em 12 m il reais, 50% des se valor ser ia pago pela CBVL e os outros 50% pelo
Clube. Colocada em votação, a pr oposta foi aceita e aprovada por unanim idade.
Reunião Fec hada:
Aber ta a reunião fec hada, o conselho abordou os seguintes assuntos:
1 – Contrato do Jur ídico:
Neste ponto, debateu-se sobr e a manutenção do escritór io contratado pela gestão anter ior
(Indiana) ou pela readm issão do advogado anterior , Norberto. Os conselheir os e diretores
presentes fizer am pelo m enos tr ês rodadas sobre o assunto: (i) na pr im eir a, foram feitas
ponder ações sobre os prós e contras entre as duas opções, tendo o Diretor financeiro
apontado o potencial de risco do sítio e a ideia de se ter um a assessoria m ais próxim a do
Clube, em seguida, o Conselheir o Tavinho argum entou sobre a necessidade de m udança,
considerando o histórico da gestão anter ior, por fim , Chico Santos deixou claro que, se fosse
o caso, poderia dis pensar o Advogado Norber to da CBVL, tendo o Vice Trota argumentado
sobre o período cur to da gestão (06 m eses) e o Sr . Pedro acresceu que uma transparência
sobre a dem anda do Jurídico ajudaria na decisão. (ii) Na segunda parte, foram apresentadas
duas opções alternativas; ( iii) na terceira, ocorreu a votação. Por m aioria de votos, optou-se
pela r eintegraç ão do Advogado Norberto.
2 - Inc idente Par apente na Pacheco Leão:

Trata-se de um incidente, comunicado ao clube pelo síndico de um condom ínio na Rua
Pacheco Leao, de que um piloto de par apente teria feito um pouso forçado sobre um a casa,
danificado o telhado, recolhido os equipamentos e deixado o local sem ser identificado. O
clube prom eteu apur ar o ocorr ido e ajudará na identif icação do piloto para tom ar as m edidas
necessárias. Em seguida, com o alerta sobre as regras do es paço aér eo, o Conselheir o Ireno
propôs a criação de um informativo, bem com o de um termo, contendo todas as r egras
relativas ao uso e regulamentação do espaço, direitos e obrigações dos pilotos. Es te term o
de ciência e com prom isso ser ia assinado pelo pilotos antes de todas as decolagens.
3 - Operacional:
Sobre este item , tr atou-se basicam ente do seguinte: ( i) estação m eteor ológica - processo de
adequação e substituiç ão do sis tem a; (ii) fiscais de ram pa – melhorar o rodízio e adequação
das funções des ses funcionár ios; adequar “ter cautela” c om Check list fem inino; ( iii) o Diretor
Técnico de Asa ( Albino) s e reunirá com os fiscais no dia 08/02.

Av. Prefeito Mendes de Morais, S/N - São Conrado - Rio de Janeiro - RJ - Brasil – CNPJ: 08352546/0001/13

4 – Escola:
Sobre es te item , o Conselho aceitou e atribuiu ao Vice Presidente à respons abilidade de
adotar atos em ergenciais sobre a Escola, em seguida, com a palavr a o Diretor Financeiro, o
m esm o discorreu sobre iníc io do m arketing, (contrataç ão de em presa para gerenc iar o
m arketting) , no que foi acom panhado pelo C onselheir o Albino, o qual apr esentou outras
ponder ações ( lem brou sobre a proposta de tr ipadvisor e proposta para 2 turnos de
funcionalism o). Flávio ficou de levantar custos e interess ados em prestar assessor ia de
Marketing para r edes soc iais. Por fim , ainda neste tópico, Foi lido o r elatório de "avaliação
dos func ionários" , feito pelo colabor ador Ysac. Há uma reunião m arcada para o dia 08/02
voltada a análise e julgamento das questões tr anscr itas no livro de ocorrências.
5 - Eleição par a delegados:
•Abrir inscr ição para o colégio de delegado (06 de fever eir o até o dia 02 de m arço) .
•Encerram ento das inscrições 02/03
•Votação (de 08:00h às 17:00h do dia 04/03/18)
6 - Pauta par a próxima Reunião:
(a) Questão de voos de praia - Ficou decidido que voltaríam os ao tem a após a reinteração
do advogado Norber to.
(b) Remuner ação/ou isenção para os conselheir os.
Presentes:Flávio Dias; Elenilson; Albino; Chico Santos ; Luiz Otávio; Luiz Ireno; Vinic ios ; Roni
Pedro; Carlos Trota.
Nada m ais tendo a tr atar , foram encerrados os trabalhos do Conselho, lavr ando-se a presente
ata em form a de sum ário, a qual foi lida e achada confor me, e vai assinada por m im , Sr.
Elenilson Vogas Nogueir a, com a anuência de todos.

Rio de Janeiro, 05 de fevereiro de 2018.

CONSELHO ÉTICO /ADM IN ISTR ATIVO DO CSCVL

Av. Prefeito Mendes de Morais, S/N - São Conrado - Rio de Janeiro - RJ - Brasil – CNPJ: 08352546/0001/13

