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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO ÉTICO/ADMINISTRATIVO . 

 

 
Aos vinte e cinco 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 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 –  Eleni lson Vogas (Nito):  Disse que essa semana foi  di fíci l  de voo na praia. Afirmou, 
em seguida, que chegou a rampa no l imite de fechamento, mas que não conseguiu 
decolar por causa do horário rígido. Ponderou se não poderia haver uma 
f lexibi l ização quanto a isso. O presidente expl icou as questões pert inentes ao 
horário de funcionamento do parque previsto no plano de manejo.  

 
1.2 –  Indiana: Ponderou que acha um erro absurdo prevalecer a mesma média para as 

duas modalidades. Disse que estava na reunião para tentar sensibi l izar,  porque, na 
sua visão, a média não pode prevalecer igual para as duas modal idades. Disse, 
mais, que a média de parapen te deveria ser “5”.  O presidente disse que anotou as 
propostas e que elas serão discutidas na reunião fechada.  

 
1.3 –  Maurício, Edu, Tavinho, Delton: Ponderaram e discut iram temas at inentes à 

operação de voo na Rampa.  
 

1.4 –  Rodolfo: Disse que gostaria de uma posição referente ao ingresso do pi loto 
“botinho”, o qual,  na sua visão, entrou no quadro preterindo a sua vez.  

 
  

2 -  Reunião Fechada :  
 

 
2.1  –  Resgates de acidentados : Os conselheiros del iberaram que é necessário elaborar um 
plano de ação, bem definido, sobre resgates de vít imas de acidentes. A ideia, sugerida pelo 
Conselheiro Delton, é capacitar os funcionários da rampa para que  eles prestem os primeiros 
socorros. Além disso, instruir todos os funcionários para que em caso de acidentes as ações 
sejam coordenadas. O conselheiro Delton f icou responsável de fazer um levantamento  amplo 
sobre as necessidades materiais para as primeiras mel horias imediatas.  Os materiais básicos 
foram descri tos pelo Otávio e o conselho autorizou as aquisições.  
 
2.2  –  Requerimento de Ingresso de Instrutores  –  Parapente: 
 
 

A) –  DEFERIU o requerimento de ingresso dos Associados CLEYTON COLOZOVSKI 
VEDRANO e ELISA PEREIRA EISENLOHR, por terem ambos cumprido integralmente os 
requisitos estabelecidos no Regimento Interno.  

 
 
 
 
Presentes :  Joe, Vinicius, Edson, Ireno, Edu, Delton, Humberto e Chico. 
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