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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO ÉTICO/ADMINISTRATIVO . 

 

 
Aos cinco dias do mês de novembro 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 –  Rodolfo: Ponderou sobre a escola. Disse que, na sua concepção, o vídeo da 
escola estaria ul trapassado e que seria bom produzir um novo , no que foi 
acompanhado pelos presentes.  

 
1.2 –  Edson - Vice: Ponderou que tem recebido reclamação constante sobre o 

funcionamento dos computadores, e que os mesmos são obsoletos. Af irmou -se que 
seria prudente requerer uma manutenção mais efet iva desses pcs. Sugeriu -se a 
criação de um App onde o instrutor poderia fazer o cada stro e enviar direto à 
impressora.  

 
1.3 –  Delton: Ponderou que precisa saber os nomes efetivos dos instrutores para 

publ icar a l ista.   
 

1.4 –  Rafael : Disse que gostaria apenas atualizar o status do projeto, o qual tem 
caminhado bem.  

 
 

2 -  Reunião Fechada :  
 

 
2.1 –  Subst ituição da penalidade de  suspensão por multa em caso de “arborizar” :   

 
Inicialmente, por maioria de votos, o conselho deliberou pela aprovação da proposta, 
estabelecidos os seguintes parâmetros iniciais:  
 
A –  O instrutor poderá optar por pagar a multa ao invés de cumprir a suspensão.  
B –  A multa será equivalente ao preço mínimo de 1 voo quando o incidente ocorrer na 
bandeira verde e de 2 voos quando for na bandeira amarela;  
C –  Na poderá gozar desse benefício o pi loto que t iver arborizado nos últ imos 6 meses; 
D –  No dia do incidente o pi loto não poderá mais decolar;  
D –  Pagando a multa, o pi loto poderá decolar no dia seguinte, desde que ut i l ize outro 
equipamento ou submeta o seu à vistoria;  
E –  O pi loto não terá acesso ao benefício de pagar a multa quando em decorrência da 
arborizada sobrevier lesão f ísica a si ou ao aluno;  
 
No caso do parapente, para f ins de del imitar o que seria uma “abortagem” ou “arborizada”, 
considerar-se-á a área de escape existente a frente da rampa.  
 
2.2  –  Rampa Asa: Orçamentos –  foram avaliados os orçamentos e, por maioria, del iberou -se 
que é necessário t irar dúvidas com os proponentes a f im de decidir qual será o empreiteiro 
contratado.  
 
2.3  –  Convênios Rio Tur/Quiosque: o advogado do clube, presente à reunião, escl areceu aos 
conselheiros quais seriam os pontos “sensíveis” e controvert idos relat ivamente às cláusulas 
dos convênios (rateio de despesas e r io tur).  Em que pese as informações terem sido 
repassadas de maneira verbal,  para f ins de registro, o advogado elabo rará um parecer 
sucinto sobre o que foi  apontado, o qual f icará registrado na secretaria juntamente com a 
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presente ata. Em seguida, por unanimidade, o conselho deliberou pela assinatura dos 
documentos.   
 
2.4  –  Associação dos segurados: Neste ponto, após debater sobre os quesitos apresentados 
pelo advogado, del iberou-se que o jurídico formulará as opções de cláusulas do futuro 
estatuto, em forma de perguntas, para que os conselheiros discutam o melhor modelo a ser 
implementado.  Após, serão chamados à discussão também os demais instrutores do clube 
para chegar-se ao formato ideal de estatuto e criação da associação.  
 
 
Presentes :  Joe, Vinicius, Ireno, Edson, Roni Falcão, Francisco Santos, Delton e Fabio 
Thomaz 
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