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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO ÉTICO/ADMINISTRATIVO . 

 
Aos dezenove dias do mês de abri l  de 2021, às 18:30 em reunião fechada,  convocada 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 abriu a reunião agradecendo a presença de todos, ato contínuo, passou a palavra 
para o diretor f inanceiro.  
 
 
 
1.1 –  Financeiro: O diretor f inanceiro iniciou a sua apresentação falando sobre os passivos 

(tanto da atual gestão referente ao período da pandemia, tanto das gestões passadas, 
referente a ação trabalhista, cível e de débitos previdenciárias).  
 
 
Também abordou sobre a capacidade administrativa de agir com propriedade em meio a s 
adversidades, sobre a capacidade de adaptação e criação de novos processos para 
atender a operação de voo l ivre.  
 
 
Pediu também para que o conselho passasse a se comunicar melhor com os associados, 
deixando-os por dentro de tudo que é importante, tanto sobre as obrigações do CSCVL, 
tanto sobre o que está sendo fei to, tanto sobre os projetos e planejamentos.  

 
 
 
2.0 –  Jurídico: O dr. Clínio, atual advogado e vice-presidente, esclareceu que quanto ao 

passivo trabalhista, a execução só deve acontecer no próximo ano, e que não corrobora 
com a conduta do advogado que defendeu o clube ação do ex. funcionário Miguel, 
segundo ele, foi um erro ter recorr ido nesse processo.  

 
Na ocasião, falou ainda sobre o passivo civi l  referente ao caso do Walt inho e que a CBVL 
condicionou a assinatura do termo de cooperação do PNT/ICMbio mediante ao clube 
assumir 50% do valor total  da condenação. 
 

 
3.0  –  Taxa CSCVL:  O presidente do clube abriu votação com as seguintes opções: (I)  
aumento da taxa de R$ 50,00 para R$ 100,00; (II) Cota Extra; (I I I )  outras sugestões ou ideias.  
 
 
Não sendo possível concluir a votação acima devido a um imprevisto, o tópico f icou de s er 
avaliado na próxima reunião do conselho.  
 
 

4.0 –  Procedimentos Éticos Administrativos  
 
 
4.1 –  Na ocasião não foram aval iados casos de ética.  
 
Presentes :  Edson Augusto,  Clínio Araújo, Humberto Moreira , Erico Ol iveira,  Adalberto Frazão, 
Eduardo I tajahy, Alberto Ayres Carel i ,  Rodolfo Pascoal  e Maurício Pinheiro. 
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