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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO ÉTICO/ADMINISTRATIVO . 

 

 
Aos vinte e dois  dias do mês de outubro de 2018, às 17:30h em sessão aberta e às 18:00h em 
sessão fechada, na forma do Art.  20 do Estatuto, presentes os  Diretores e os representantes 
de cada modal idade,  abaixo l istados,  o Conselho se reuniu e tratou dos seguintes assuntos: 
 
 

1 -  Reunião Aberta :  
 
O presidente agradeceu a presença de todos e, a to contínuo, passou a palavra aos 
associados presentes, na seguinte ordem:  
 
 

1.1 –  Hique: Expôs que tem sido proveitoso e harmônico o seu contato com o diretor 
f inanceiro. Ponderou, ainda, em tom de crí t ica, que tem notado certa ausência do 
conselho f iscal,  pois, até então, os mesmos não tem veri f icado as contas, no que foi 
acompanhado pelos demais associados presentes.  Solic itou, ao f inal,  que estes 
conselheiros sejam chamados para debater essa questão junto ao Conselho.  
Af irmou, ademais, que o clube precisa ter um plano administrativo para servir de 
norte, de planejamento f inanceiro.  

 
 

1.2 –  Tavinho: Ponderou que conversou com o Vice -Presidente, Edson, sobre o 
programa de CRM (programa de treinamento), e que tem convicção de que 
programas como este traz resultados. Expl icou sobre a origem do programa e que o 
mesmo passou a ser uti l izado pela aviação com sucesso. Falou, mais, sobre a 
evolução do programa, que foi  desenvolvido em fazes. Suscitou, ainda, que o 
conselho avalie a possibi l idade de adotar, como regra, programa neste sentido no 
Clube. Sugeriu uma “customização” para uso no clube, compr ometendo-se, como 
associado, a apresentar algo formatado, mas não acabado, para ser uti l izado pelo 
clube. 

 
1.3 –  Rodolfo :  Ponderou, inicialmente, que o conselho já “sabe” o porquê da sua 

presença à reunião. Ponderou que não f icou “de acordo” com o que foi  deci dido em 
relação à pessoa dele no quadro de instrução.  

 
 

1.4 –  Jean: Ponderou que o preço mínimo deve prevalecer em todos os casos. 
 

1.5 –  Ique: Disse que o Clube tem muita representatividade, e que isso deve ser 
observado para efei to de seguranças, portanto, isso justi f icaria o preço mínimo, 
pois, do contrário, equipamentos f icariam em segundo plano.  

 
 
 

2 -  Reunião Fechada :  
 

 
2.1  –  Reforma da Rampa: ( i)  rampa parapente: O material  será adquirido imediatamente e a 
pretensão é inic iar a reforma ainda essa semana, na quarta-feira, segundo promessa do 
Andre Jean (faca);  ( i i )  rampa asa: com a palavra o Conselheiro Fábio, indagou sobre a 
deliberação dos delegados que, reunidos  em assembleia, teriam rejei tado a ampliação da 
reforma da rampa. Disse, mais, que gostaria de informação se de fato foi  isso ocorreu e se foi 
legalmente conduzida. Foi explicado, pelo conselho, que a consulta aos delegados se deu de 
maneira regular.  
 
2.2  –  Pacote do Preço Mínimo: De início, por unanimidade, del iberou -se pela manutenção do 
preço mínimo. Posteriormente, apresentadas algumas propostas sobre o valor do preço 
mínimo, por maioria de votos, estabeleceu-se o preço de R$ 499,00, mantido , portanto,  o 
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valor estabelecido na ata anterior e, para o horário de verão, o preço de R$ 549,00 , incluindo 
foto e vídeo.  
 
 
2.3  –  Instalação da Estação: Deliberou-se, por unanimidade, que a estação nova será 
instalada na rampa e, em breve, será adquirida uma outra, mais simples, para ser instalada 
no pouso. Sobre o r isco de erosão, del iberou -se pela solução de f ixar a encosta com bambu 
mir im, consultado o parque.  
 
2.4  –  Gestão da Escola: Deliberou-se, por unanimidade, manter o decidido na ata anterior 
sobre a contratação de um gestou profissional.  O Conselheiro Fábio anunciou que o contrato 
do quiosque foi  assinado. Questionou, por f im, se levaria uma pessoa da equipe para levar 
para o quiosque ou se haverá uma contratação específ ica. Deliberou -se, por unanimidade, por 
remover a Duda para o quiosque.  
 
 
2.5 - Ação Trabalhista: Ficou autorizado a oferta de  uma proposta de acordo nos valores 
sugeridos pela parte autora por ocasião da audiên cia. O Conselheiro Edu f icou encarregado 
de apresentar essa proposta  ao autor da ação, Sr. Jorge Miguel.  
 
 
 
Presentes :  Joe, Vinicius, Edson, Fabio, Ireno, Edu e Delton  
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