
 
 

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

  
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO ÉTICO/ADMINISTRATIVO. 

 
 
Aos treze dias do mês de dezembro de 2021, às 17:30 em reunião fechada, convocada 
na forma do Art. 20 do Estatuto, presentes os Diretores e os representantes de cada 
modalidade, abaixo l is tados, o Conselho se reuniu e tratou dos seguintes assuntos: 
 
 

1 – Reunião Fechada 
 
 
O vice-presidente abriu a reunião agradecendo a presença de todos, ato contínuo, 
pediu para os sócios presentes apresentarem seus pleitos, começando pelo Mauríc io 
Monteiro.  
 
 
1.1 – Maurício Monteiro: O conselho orientou o sócio e pi loto Mauríc io Monteiro 
buscar o diretor técnica da modalidade para orientá- lo e autorizou que o pi loto realize 
voos de treinamento assistidos pelo diretor técnico. 
 
 
2.0 – Nilton Rangel (Zero) :  O instrutor Nil ton Rangel sol ic itou a reintegração plena 
ao quadro de instrutores, para voltar a realizar 4 voos diários. 
 

Devido a ausência do diretor técnico, o conselho ético/administrativo apenas 
ouviu o pedido do instrutor que será encaminhado para análise do diretor técnico. 
 
 
3.0 – Entrevista para ingresso no quadro de sócios - Pilota  Deise Ferreira: O 
vice-presidente Clínio Araújo comunicou a pi lota que atualmente o c lube só está 
aceitando ingresso no quadro de sócios, alunos formados por instrutores do quadro 
de sócios do CSCVL. Na sequência, pediu para que ela expusesse sua experiência 
de voos e informasse o nome do instrutor que a formou. 
 

A pi lota respondeu prontamente, e expôs ao conselho toda sua experiência de 
voo. Na ocasião, os conselheiros aproveitaram para realizar algumas perguntas, as 
quais, foram todas respondidas pela pi lota. 
 

O conselho aprovou o ingresso temporário da pi lota, e após 30 dias, a pi lota 
Deise será submetida a análise de um instrutor do clube, que será enviada ao 
conselho ético/administrativo ou a comissão técnica de parapente, para análise 
definit iva quanto ao ingresso da pi lota no quadro de sócios. Neste intervalo a pi lota 
Deise Ferreira Barbosa Setta pagará a mensalidade, e caso seja aprovada, pagará 
posteriormente a Joia. 
 
 
 

5.0 – Procedimentos Éticos Administrativos 
 
 
5.1 – Ética – Julgamento Recurso Joe Vieira – O conselho julgará o recurso 
apresentado pelo sócio Joe Vieira na próxima reunião. 
 
Presentes:  Clínio Araújo, Eduardo Itajahy, André Tavares, Rodrigo Lira, Ricardo 
Hamond, Elenilson Vogas, Erico Oliveira e Alberto Ayres Carell i .  
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