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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO ÉTICO/ADMINISTRATIVO . 

 

 
Aos quatro dias do mês de fevereiro 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 :  
 

1  –  Rodolfo: Disse que comparece a reunião para cobrar uma resposta que vem reiterando 
desde a ata do dia 21/01/2019, tendo em vista que , agora,  já completou os 200 voos 
constantes do regimento.   
 
 
 
  

2 -  Reunião Fechada :  
 

 
2.1 –  Novo Termo Reciprocidade:  
 
Com a palavra o conselheiro Vinicius, disse que o novo termo de reciprocidade está próximo 
de uma conclusão, e que na sua visão são dois os temas sensíveis a serem debatido: 1 –  
Permanência da Confederação como partíc ipe do clube; 2 –  possibi l idade de fazermos, 
diretamente, podas nos galhos de árvores que pendem sobre a rampa. 3 –  Instalação de 
roleta, para contagem dos visitantes e dos veículos, em pontos específ icos nos acessos ao 
parque. 
 
Clube e CBVL –  Manter-se-á, por sugestão dos conselheiros e dos gestores do Parque, a 
part ic ipação da CBVL, junto com o Clube, no termo de reciprocidade. E, no caso da CBVL, 
que o indicado seja associado do Clube.  
 
Podas Diretas –  Del iberou-se, por maioria, pela manutenção da proposta de ter uma pes soa 
com autorização permanente para fazer podas nos galhos de á rvores que pendem sobre a 
rampa, comunicando ao parque toda vez que for fei ta uma intervenção.  
 
Catraca –  Del iberou-se por aguardar a arte do Vinicius “Indiana”  para que seja debatida qual 
catraca será a melhor para o local.  
 
2.2   –   Horário Fechamento da Rampa:  
 
Deliberou-se que a rampa fechará no horário  estabelecido no plano de manejo, e a venda  dos 
t ickets será encerrada às 17:30h. Um comunicado será encaminhado aos associados.  
 
2.3  –  Reforma na Rampa: 
 
O Funcionário Fi l ipe af irmou que o associado André Jean dará início, amanhã, a subst i tuição 
do Carpete da Rampa.  
 
2.4  –  Liberação de decolagem na Rampa e venda de Ticket na Bandeira Vermelha : 
 
Por maioria de votos, del iberou-se que os conselheiros do Clube também integram o grupo do 
conselho de segurança. Afirmou-se, também, que a rampa poderá ser aberta  (e venda de 
t icket)  pelo parecer de 3 conselheiros e fechar pelo parecer de 2 . Fixou-se, por f im, com 
maioria de votos,  por não vender o t icket com a bandeira vermelha. Aval iação de fechamento 
será por modalidade, rampa de asa/ rampa de parapente.  
 
2.5  –  Convocação de Delegados: 
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Determinou-se a convocação de AGE dos delegados para o dia 26/02/2019 às 19:00h. O 
edital  com a pauta será divulgado no prazo do Estatuto.  

 

 
Procedimentos Éticos Administrativos  

 
 
Foi aval iado apenas um caso, tendo sido mantida a punição anterior de suspensão ao pi loto.  
 
Presentes :  Vinicius, Fabio, Ireno, Edu, Delton, Chico, Humberto, Edson e Joe 
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