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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO ÉTICO/ADMINISTRATIVO . 

 

 
Aos vinte e seis 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 modalidade,  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: Disse que gostaria de fazer uma pergunta: indagou, em resumo, sobre qual  
or ientação seguir a respeito das questões trazidas  pelo diretor Niraldo, 
especif icamente sobre a problemática de pagamento de “taxa” (contr ibuição 
adicional) pelo instrutor /aluno). 

 
1.2 –  Rodolfo: Disse que gostaria de ponderar algumas coisas sobre a escola, que, na 

sua visão, os atendentes estão deixando a desejar,  e isso estaria, em tese, 
prejudicando os voos de praia. Disse, por f im, que é contra a part ic ipação, como 
funcionário, de pessoas que são famil iares de instrutores.  

 
 

1.3 –  Andre Jean: Disse que gostaria de deixar algumas sugestões para o 
funcionamento da escola: abrir  a possibi l idade de o pi loto que está na rampa 
apresentar o cartão da escola, no qual,  o pi loto que apresentou, teria a preferência 
para voar com o aluno.  

 
 

1.4 –  Humberto Moreira: Disse que, na sua visão, falando a respeito da cobrança de 
apresentar documento do aluno para voar, ter -se-ia uma enorme burocracia com os 
alunos visi tantes.  

 
 

1.5 –  Humberto Moreira, Vinícius, Joe, Hique, Edson, Edu e Andre Jean: Discut iram, de 
modo amplo, sobre as questões relativas aos parâmetros de decolagem. Observou -
se, por exemplo, que no últ imo sábado os parâmetros sinal izavam condição 
adequada, mas que o voo era terrível.  

 
 

1.6 –  Tavinho: sobre a obra da rampa, indagou se o responsável pela execuç ão do 
projeto emit irá/emit iu anotação de responsabil idade técnica.  

  
1.7 –  I reno: Ponderou que o tema alusivo aos parâmetros de voo não esta passando 

desapercebido pelo conselho. Disse, inclusive, por tratar -se de questão sensível,  foi  
criada uma comissão para  deliberar exatamente sobre isso: dias que os parâmetros 
permitem, mas que o voo apresenta r iscos.  

 
1.8 –  Jean Carlos: repisou algumas questões já expostas em reuniões anteriores. O 

conselho franqueou ao associado à juntada de suas razões, por escri to, no praz o de 
05 dias, para que seja parte anexa à presente ata.  

 
  

2 -  Reunião Fechada :  
 

 
2.1  –  Reformas das Rampas –  Evolução dos Trabalhos: (i)  rampa parapente: esta andando, 
porém, em razão do mal tempo, será concluída  essa semana; (i i)  rampa asa: Jean apresentou 
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alguns orçamentos e, em todos os casos, fez visitas pessoais aos proponentes. Disse, mais, 
que os orçamentos estão à disposição do conselho para análise. Por f im, fez ponderações 
sobre a eventual escolha do empreiteiro e de seu modo de ver a execução da o bra. Expl icou, 
por últ imo, como ocorrerá a reforma e o modo como se dará. Em seguida, respondeu as 
perguntas formuladas e esclareceu as eventuais dúvidas suscitadas. Fabio apresentou, 
também, outro orçamento para análise do conselho. Pelo conselho foi  del i berado o seguinte:  
del iberou-se pela contratação da empresa indicada pelo associado .  
 
2.2  –  Rio Tur -  Andamento: Questionado, o conselheiro Fábio disse o seguinte: Que o clube 
está pagando, porém não mantém funcionário no local.  Que vendeu pelo menos 07 (sete) 
voos, mesmo sem vendedor do clube no quiosque. Em seguida cobrou a contratação de 
funcionário para atendimento no quiosque. Ato contínuo, o conselho deliberou pela 
contratação de um funcionário, o qual receberá R$ 50,00 reais por voo vendido com direito a 
almoço e transporte. O trabalho do funcionário será acompanhado pelo conselho. Por f im o 
conselho autorizou o associado Fabio a ret irar o Ipad do clube para ser usado no quiosque.  
 
 
2.3  –  Invasão da “rampa” :  Essa questão está sendo observada de perto pelo jurídico, o qual 
adotará, no momento adequado, as medidas cabíveis para fazer cessar as i legalidades.  
  
2.4  –  Preço Mínimo: -  Alta temporada, dia 31 dez. e 01 Jan : f ixou-se, inicialmente, que o 
período de “al ta”  temporada vai do dia 26/12 a 04 /03.  Em relação ao preço mínimo, o clube 
fará um comunicado aos instrutores sobre os valores.  
 
2.6  –  Pagamento através de Cartão: del iberou-se pelo cancelamento da opção de pagamento 
de “taxas” (contribuição adicional) ut i l izando o cartão de terceiros, mantida, somente, a 
possibi l idade de pagamento, pelo associado, com seu próprio cartão.  
 
 

Procedimentos Éticos Administrativos 
 
 
Foram avaliados quatro casos, sendo que em um deles foi mantida a punição aplicada, um 
segundo estabelecida a punição de advertência e os demais foram comunicados para 
apresentar defesa.  
 
 
Presentes :  Joe, Vinicius, Edson, Fabio, Ireno, Edu, Delton, Humberto e Chico. 
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