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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO ÉTICO/ADMINISTRATIVO. 

 
 
Aos dezoito dias do mês de março 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 presidente agradeceu a presença de todos e, não havendo questionamentos, passou-se a 
reunião fechada: 
 
 

2 -  Reunião Fechada :  
 

 
2.1  – Aperfeiçoamento do Atendimento dos Pilotos\Alunos: O funcionário Fi l ipe esclareceu 
que, atendendo aos anseios dos associados, está promovendo mudanças no sistema para 
agi l izar o cadastro, emissão de contratos e encaminhamento dos passageiros até a rampa. 
Joe disse que a ideia inic ial  é operacionalizar o sistema de modo a evi tar que o aluno tenha 
que descer da rampa para fazer seu cadastro e, do mesmo modo, que o pi loto tenha que 
descer para atender o cl iente. Estabeleceu-se que será estipulado um número máximo de 
alunos que o pi loto poderá cadastrá- lo em ponto fora da secretaria, af im de que esse modelo 
não se torne regra. Af irmou-se, por f im, que o horário de cadastro de alunos poderá ser fei to, 
através da internet, a part i r  das 06:00h, antes da abertura do clube, porém o pagamento dar-
se-á somente após as 08:00h, quando abre a secretaria. Além disso, foi  decidido que os 
computadores serão l iberados para cadastro mais cedo, as 7:30h. 
  
2.2  – Proposta de Internet e energia na Rampa: Os conselheiros do Clube foram alertados, 
pelo associado Chico, que tempos atrás uma empresa apresentou proposta para colocar 
internet na rampa e a captação de energia, mínima, através de sistema de placa solar. 
Deliberou-se, por unanimidade, que se a proposta inicial  de valor for mantida (R$ 7.500,00) 
ou se houver apenas reajustes mínimos, o serviço f ica aprovado e será executado.  
 
2.3  – Preço Mínimo: Os conselheiros discut iram amplamente sobre o parâmetro atual do 
preço do voo l ivre, considerada as circunstâncias e custos da operação. Por unanimidade de 
votos, del iberou-se que será criado um calendário anual,  observada a sazonal idade, a f im de 
permit ir  a subida e redução dos valores de acordo com a época do ano. 
 
2.4 –  Peso do Aluno: O conselheiro Delton trouxe ao debate a questão atinente a veri f icação 
do peso do aluno e do total  de carga suportado pelo equipamento. O conselho intensif icará os 
debates com o intuito de, no futuro, def inir um peso máximo para os alunos. Em continuação, 
del iberou-se que todos os voos devem observar o l imite de peso homologado pelo fabricante 
do equipamento.  
 

Casos de Ética 
 
Foi apreciado apenas um caso, tendo o conselho apl icado a penalidade de suspensão e 
requisitado a presença do Instrutor na próxima reunião. Além disso, outros pi lotos foram 
noti f icados pelo sistema para apresentarem suas razões a respeito de possível cometimento 
de infração as normas do Clube. 
 
 
 
 
Presentes :  Joe, Ireno, Chico Santos, Edu, Humberto, Fábio e Delton. 
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