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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO ÉTICO/ADMINISTRATIVO . 

 

 
Aos vinte e cinco 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  –  Marcação do Chão no Estacionamento da Rampa : O conselheiro Humberto sugeriu a 
colocação de uma faixa contínua, demarcatória, na parte de cima do estacionamento. Foi 
del iberado e aprovado a compra de t inta para demarcar o local,  tendo sido decidido, também, 
que os pi lotos que estacionarem no local demarcado serão penal izados.  
 
2.2  –  Cone de Segurança: Em que pese ter sido deliberado pelo conselho a colocação de um 
cone na “cara da rampa” ,  tal como proposto no modelo apresentado pelo associado Albino 
Lopes, após ponderações dos conselheiros presentes, estabeleceu-se que o melhor modelo  
será a orientação aos pi lotos antes da decolagem, e em caso de insistência o f iscal poderá 
ut i l izar um apito para chamar a atenção do pi loto.  Reforçou-se a recomendação de o pi loto 
não permanecer em voo na frente da rampa  em dias de MUITO MOVIMENTO, tendo sido 
estabelecido que o primeiro apito é de “advertência” ,  e em caso de um segundo apito, haverá 
punição administrat iva.  
 
2.3  –  Validade de Votação por “WhatsApp”:  Sobre este tema, o conselho deliberou que seria 
prematuro, por ora, ut i l izar esse sistema para votação, sendo conveniente ampliar o debate 
antes de tomar uma decisão. Reconheceu -se, porém, que se eventualmente surgirem casos 
de urgência, o método poderá ser uti l izado.  
 
2.4 –  Criação de Novos Cargos: O conselheiro del iberou, sobre esse assunto, e pensando 
num plano de carreira para os funcionários do clube, o qual já está em desenvolvimento, por 
criar dois novos cargos, quais sejam, Coordenador de Rampa e Gerente de Rampa, a f im de 
permit ir  uma melhor progressão interna do funcionário.  
 

Casos de Ética 
 
Foi apreciado apenas um caso . Ante a ausência do associado  na reunião, mesmo tendo sido 
int imado para comparecer, o conselho aplicou a penal idade de suspensão. 
 
 
 
Presentes :  Joe, Edson, Edu, Fabio, Ireno, Chico Santos, Humberto, Vinícius e Alex Brasi l .  
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