
 

 
 

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ÉTICA 

 
 
Data: 09 de maio de 2019  

Local: Reunião Remota Realizada via Skype  

Presentes:  

Sérgio Kraemer – Vice-Presidente do Conselho de Ética da CBVela;  

Mauricio Albuquerque – Membro do Conselho de Ética da CBVela;  

Ana Carolina Reimer – Secretária da reunião;  

 

Pauta:  

1. Proposta de alteração e modernização do Código de Ética da CBVela; 

 

 Ao iniciar a Reunião, seguindo o item 01 da Ordem do dia – Proposta de alteração e 

modernização do Código de Ética da CBVela, Sérgio Kraemer Vice-Presidente do 

Conselho de Ética deu início a reunião apontando uma série de oportunidades de melhorias 

no Código de Ética da CBVela, começando pelo artigo 13, onde Sérgio pontuou já ter a 

Seção VI do capítulo II do Código de Ética que trata somente da relação entre a CBVela e 

os fornecedores da Confederação. Sérgio sugeriu então a eliminação deste artigo 13  já 

que as informações contidas nele já estavam com melhor redação na Seção citada. Dando 

continuidade, Sérgio visando um melhor entendimento no texto do Código, sugeriu uma 

mudança na redação do artigo 57, alterando a linha “durante a vigência deste contrato” para 

“durante a vigência do contrato de trabalho”. Seguindo a mesma linha de raciocínio, Sérgio 

apontou uma mudança de redação necessária para o artigo 73 do Código de Ética, 

alterando a redação de: “Os fornecedores da CBVela não podem ter nenhum processo em 

julgado no STF por prática de má gestão ou desvio de dinheiro”, para: “Os fornecedores da 

CBVela não podem ter nenhum processo transitado em julgado por prática de má gestão 

ou desvio de dinheiro”. Sérgio também sugeriu uma mudança no texto do artigo 76 incisos 

II junto a uma melhor formatação do texto, modificando ele de: “Em casos em que o 

colaborador sinta que seus interesses vão em contrapartida dos interesses da entidade”, 

para: “Em casos em que o colaborador sinta que seus interesses vão em divergência dos 

interesses da entidade”. Depois em bloco, Sérgio Kraemer junto à Mauricio Albuquerque 

indicaram a necessidade de alterar a palavra “Tribunal” para “Conselho” nos artigos 87, 94 



 

 
 

e 95 do Código de Ética da entidade. Já no artigo 106, Sérgio ressaltou a importância das 

reuniões periódicas do Conselho de Ética da entidade em sua forma Ordinária, podendo 

haver convocações Extraordinárias para as mesmas, graças a isso, sugeriu adequar o 

Código de acordo com o atual Estatuto Social da CBVela que pede reuniões ordinárias a 

cada trimestre e não a cada mês do Conselho. Pontuando na nova redação que em caso 

de necessidade, reuniões extraordinárias podem ser convocadas sempre que preciso. 

Aproveitando também falou sobre o artigo 131 do Código no que tange as sanções 

estabelecidas no documento, apontando a diferença entre a censura escrita e a advertência 

para uma infração cometida, onde uma, segundo apoio de Maurício Albuquerque, deveria 

ser sinalizada e conhecida por todos após deliberação do Conselho de Ética e a outra 

mantida em sigilo quanto as informações da pessoa advertida pelo Conselho. Seguindo a 

Ordem do Dia, iniciou-se a análise do documento previamente enviado pelo Presidente do 

Conselho de Ética, Thomas Low Beer indicando algumas oportunidades de melhoria. O 

primeiro artigo analisado foi o artigo 83, que determina no Código de Ética a garantia de 

anonimato no que transfigurar em investigação do Conselho, Thomas em seu relatório 

ressaltou que toda e qualquer deliberação do Conselho deve ser divulgada ao público 

interessado, e que cada conselheiro votante pode, caso queira, defender seu voto através 

de uma argumentação que será publicada em ata junto ao restante da deliberação. Mauricio 

aproveitou o ensejo concordando com Thomas e reiterou que as infrações devem ser 

expostas, assim como o teor e os critérios que levaram a deliberação dos membros do 

Conselho podendo poupar apenas o nome do julgado dependendo do caso exposto. Outra 

mudança proposta por Thomas no artigo 84 foi em prol de adequar o Código de Ética com 

o atual Estatuto Social da CBVela e com a formação atual do Conselho, foi indicada a 

modernização da redação para: “O Conselho de Ética compõe-se, por 05 (cinco) membros 

e 01 (um) secretário, todos de reputação ético-moral ilibada, que serão eleitos por meio de 

votação em Assembleia Geral da CBVela”. Mauricio Albuquerque aproveitou o ensejo sobre 

o artigo 84 em que trata a respeito do secretariado da reunião que compete à funcionária 

da CBVela, Ana Carolina Reimer Mendes, a mesma não foi previamente eleita em 

Assembleia, e mesmo indicando o bom trabalho da funcionária, destacou a importância 

frente aos eleitores da Assembleia de ter este artigo alterado para que não haja nenhum 

mal entendido, buscando adequar o Código a realidade da entidade, Mauricio então sugeriu 

uma segunda modificação na redação do artigo 84 do Código de Ética para: “O Conselho 



 

 
 

de Ética compõe-se, por 05 (cinco) membros e 01 (um) secretário, todos de reputação ético-

moral ilibada. 

§ 1.º Todos os membros do Conselho de Ética da CBVela serão eleitos em Assembleia 

Geral da entidade. 

§ 2.º O secretariado da reunião será realizado por funcionário da Confederação 

previamente indicado pela Presidência e apoiado pelos membros do Conselho. ” 

Voltando ao relatório enviado pelo Presidente do Conselho, Thomas Low Beer, 

encontraram um erro de digitação no artigo 86, sugerindo a mudança do mesmo para 

“Compete ao Conselho de Ética: I – Julgar, em primeiro grau, as representações por 

infrações ético-disciplinares atribuídas aos membros da comunidade da Vela. ” 

Indo em frente com o relatório, entrou em análise o inciso quarto do artigo 86, Maurício 

Albuquerque pediu a palavra destacando que o Conselho de Ética é um órgão consultivo e 

não executivo para a CBVela, com isso, não deveria ser de competência do Conselho de 

Ética a função de organizar, promover e desenvolver cursos, palestras e seminários sobre 

ética esportiva, perante a ausência de verba do Conselho de Ética, o texto deveria ser 

modificado para que seja competência do Conselho de Ética apenas indicar tais cursos e 

palestras. Sérgio Kraemer pediu a palavra concordando e pontuou também que 

recentemente houve um curso sobre regras de regatas no Paraná contratado pela CBVela 

e ele sentiu falta de o Código de Ética ser matéria do curso, também sentiu que o próprio 

instrutor conhecia pouco do documento e sinalizou isso como um ponto de atenção.  

Seguindo a lista enviada por Thomas Low Beer, quanto a burocracia imposta no artigo 123, 

os presentes na reunião concordaram que esta era uma burocracia necessária, adicionando 

maior controle ao processo.  

E como último item do dia, o artigo 131 mostrou-se o de maior ponto de atenção e o mais 

complexo na reunião, o artigo trata de sanções que deverão ser tomadas caso haja algum 

descumprimento do Código de Ética, tanto Mauricio quanto Sérgio acharam que este é um 

tema importante para a pauta da terceira reunião Ordinária do Conselho de Ética, já que 

tem de ser destrinchado a conotação da punição, se será multa ou custas de processo. O 

posicionamento também tem de ser muito claro diante os casos de infração e tem de se 

levar em conta a aplicabilidade desta ação. Mauricio aproveitou também para indagar a 

respeito do porque só se ter esses três tipos de punições vigentes atualmente no Código e 

ainda perguntou se esse seria o caso de ampliar essas sanções dentro do escopo do 



 

 
 

Conselho de Ética.  

Dadas todas essas alterações propostas, os membros presentes acharam melhor convocar 

uma reunião Extraordinária do Conselho de Ética para o próximo mês.  

A ata desta reunião junto à um relatório descrevendo todas as alterações propostas serão 

enviadas pela secretária da reunião e também serão publicados no site oficial da entidade. 

Não havendo mais assuntos a tratar, a secretária agradeceu novamente a presença e o 

comprometimento de todos os novos integrantes do Conselho declarando a reunião como 

encerrada e essa ata redigida pela secretária da reunião. 

 

 

 

 


