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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO ÉTICO/ADMINISTRATIVO . 

 

 
Aos catorze dias do mês de janeiro de 2019, 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 Vice Presidente agradeceu a presença de todos e, a to contínuo, passou a palavra aos 
associados presentes, na seguinte ordem:  
 
 

1.1 –  André Jean: Sugeriu a l iberação de 2 crachás para a rampa, e que isso, na sua 
visão, inibir ia a eventual descida do instrutor com o voo e afastaria a possibi l idade 
de o pi loto, mal intencionado, desviar a venda captada pela escola para si  próprio. 
Em seguida, aproveitando a palavra, defendeu -se sobre a suposta prát ica de 
comercial ização de voo abaixo do preço mínimo. Af irmou, sobre esse tema, que é 
incompreensível o clube f ixar um preço mínimo, e punir eventuais infratores, ao 
passo que, como sabido por todos, alguns associados repassam voos, um para o 
outro, a preços bem menores que o f ixado a tí tulo de “preço mínimo”. Disse, por f im, 
que ao estabelecer a polít ica de “preço” mínimo, o ideal buscado pelo era evita r  uma 
“guerra” de preços, na internet,  entre as empresas credenciadas pelo clube, e não 
impedir que os pi lotos, em contato direto com cl iente, pudessem negociar seus 
preços l ivremente.  

 
 

1.2 –  Prof.  Eduardo: Disse que o Clube, tempos atrás, ter ia inic iado uma “reorganização” 
do uso do espaço de guarderia de equipamentos nos “contêineres”, e que o clube, 
nesse sentido, incumbiu-se de fazer uma revisão sobre a inadimplência dos atuais 
usuários a f im de checar débitos e, se fosse o caso, disponibi l izar os espaços a 
outros associados. Cobrou, por f im, que isso seja feito e que ele têm interesse em 
locar o espaço para guardar seus equipamentos. Por últ imo, sol ici tou ao conselho 
que torne parte integrante desta ata, como anex o, a carta que redigiu em 
agradecimento ao apoio que recebeu de todos por ocasião de seu acidente.  

 
1.3 –  Marcus Vinícius: Ponderou que estava surpreso com a “ ideia” de o Clube “punir” 

eventuais associados que não observam o preço mínimo estipulado. Disse que,  na 
sua visão, essa restr ição é contrária à Lei e ao Estatuto. Falou, por f im, sobre o uso 
dos “mosquetões”, que não são de aço, do t ipo “quick rel iase”, os quais seriam 
homologados, e que o clube, tempos atrás, por ocasião da gestão do Diretor Marcelo, 
teria autorizado o uso desses equipamentos no sít io de São Conrado, e que agora, 
na Gestão do Delton, o mesmo teria autorizado o uso.  

 
 

1.4 –  Max: Disse que comparecia à reunião para apresentar esclarecimentos sobre as 
imputações de que ele t inha “descumprido o  preço mínimo” ,  e que, em resumo, 
sempre faz oferta de voo incluindo os valores de “voo + taxa”.   

 
 
  

2 -  Reunião Fechada :  
 

 
2.1 –  Planejamento Estratégico: Sugeriu-se, e foi aprovado pelo conselho, a setorização 

das demandas existentes a f im de otimizar os trabalhos, como sugerido pelo associado 
Tavinho. Os temas, de acordo com matéria,  serão incluídos em três grandes grupos, 
quais sejam: 1 –  Infraestrutura; 2 –  Escola; 3 –  Administrativo.  
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2.2  –  Assinatura de Termo: Decidi-se, neste ponto, que os alunos de pi lotos autorizados a 
fazer voos não remunerados terão que preencher um termo, na secretaria, e só após esse 
preenchimento o sistema será l iberado para qu e o pi loto conclua o registro e proceda ao 
pagamento do seguro e contribuição adicional (“ taxa”).  
 
2.3  –  Descarte “ irregular” do Ticket :  levantou-se a questão relativa ao descarte, pelos  pi lotos, 
na rampa, do t icket de voo ret irado na secretaria. Ponderou-se que essa prát ica tornou-se 
corr iqueira,  embora os pi lotos não tenham atentado para o fato de que consta do t icket 
informações pessoais dos passageiros. Dito isto, e após debates, o conselho deliberou o 
seguinte: a –  progressivamente, para subst ituir  a necessidade de apresentação dos t ickets, 
será implementado o uso de pulseiras de identi f icação , em cores di ferente, para voos 
oriundos da escola e part iculares; b –  De imediato, f lexibi l izar a cobrança do t icket na rampa, 
por ocasião da decolagem, devendo o f iscal,  em caso de dúvida, comunicar -se com a 
secretaria via rádio; c –  Poderá haver a troca de passageiro, entre os pi tos, por ocasião da 
decolagem, cabendo ao associado, após a troca, comunicar o ocorrido à secretaria, no 
mesmo dia.    
 
2.4  –  Mosquetão: O conselho rei terou, mais uma vez, que o Regimento Interno determina o 
uso apenas de Mosquetão de Aço. Por essa razão, sem ponderar se o RI está adequado ou 
não, e até que o mesmo seja modif icado em AGE, somente poderão ser usados mosquetões 
com a configuração e material previsto na norma  
 
2.6  –  Inadimplência “contêiner! :  O conselho reiterou que esse tema já havia sido decidido 
anteriormente e que foi  estabelecido, em ata, que o prazo l imite para os inadimplentes 
regularizarem as pendências seria  o dia 20/01/2019, após o que, persist indo o débito, os 
instrutores estariam sujei tos as consequências regimentais, entre elas ter seu nome removido 
do quadro de pi lotos instrutores do Clube 
 
2.7  –  Reuniões Extras: O conselho del iberou pela criação de um grupo de trabalho da escola, 
o qual será composto por associados que manifestem intenção de contribuir para a solução 
dos problemas vivenciados pela escola. O grupo se reunirá toda quarta - feira, na sede do 
clube, das 18:00 as 20:00h.  
 
2.8  –  Quiosque de Copa: Inicialmente, o Conselheiro Chico ponderou que embora o Clube 
tenha se ret irado do quiosque, seria prudente que todos os associados, individualmente, caso 
queiram, t ivessem acesso ao ponto. Ato contínuo, o  assunto quiosque de Copacabana foi 
novamente posto em pauta e os Conselheiros se reuniram para deliberar, após discut ir  se o 
negócio estava sendo viável para o clube e tendo em vista que o número total  de vendas de 
quase todos os parceiros  que fazem parte do quiosque estão abaixo da expectativa , e que 
com o clube não está sendo diferente, mesmo com o cenário atual não sendo o melhor , o 
conselheiro Fábio Thomaz reforçou a importância insti tucional do ponto e o quanto signif ica 
para a atividade da Asa delta e do Parapente estar entre as grandes atividades da cidade 
dividindo o quiosque da Rio Tur.  Em seguida, aberta a votação, o conselho decidiu, por 
maioria de votos, rati f icar  a saída em defini t ivo do quiosque de Copacabana.  
 
 
 

Procedimentos Éticos Administrativos  
 
 
Foram avaliados quatro casos, sendo que em um deles foi  apl icada a penalidade de 
advertência, um segundo reputada a inexistência de infração e outros dois foram 
comunicados pelo sistema para apresentar resposta.   
 
Presentes :  Vinicius, Edson, Fabio, Ireno, Edu, Delton, Humberto e Chico. 
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