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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO ÉTICO/ADMINISTRATIVO . 

 

 
Ao um dia do mês de abri l  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 da mesa, Edson Augusto,  agradeceu a presença de todos e, não havendo 
questionamentos, passou-se a reunião fechada: 
 
Moikano –  Solici tou que a diretoria técnica de asa -delta tomasse as devidas providências e 
real izasse as vistorias dos equipamentos que se encontra pendente a mais de 1 ano.  
 
Também expôs um incidente ocasionado pelo instrutor  Jorge, segundo o sócio, o instrutor 
Jorge ao realizar o pouso atingiu uma passante que estava fazendo ginást ica no calçadão do 
clube. 
 
Por f im sugeriu que a cobrança da diária seja real izada na rampa pelos Fiscais.  
 
 
Vinicius –  Falou sobre a possibi l idade  do clube l imitar a quantidade de sócios.  
 
 
Professor –  Expôs a necessidade de realizar a poda da rampa.  
 
 
 

2 -  Reunião Fechada :  
 

 
2.1  –  Orçamento Rampa Asa-Delta: Os orçamentos foram avaliados pelo grupo, o responsável 
pela obra foi  contatado para t i rar algumas dúvidas e foi  agendado com o mesmo uma reunião 
para próxima quinta-feira ás 15:00h. 
 
2.2  –  Poda: O conselho chegou à conclusão que antes de assumir o compromisso com a 
poda, por motivos de legal idade, será novamente sol icitado ao parque, porém em reunião, 
que ocorrerá no dia 10 de abri l ,  diretamente ao conselho deles.   
 
Será real izado o orçamento da poda com um profissional credenciado e também a l impeza da 
área frontal  da rampa.  
 
2.3  –  Jóia: Foi proposto a mudança do valor da jóia no estatuto social  do clube. Por f im, para 
cumprimento imediato, o conselho decidiu que o valor do jóia representará 3 salários 
mínimos. 
 
2.4 –  Ticket para ordem decolagem parapente : Ficou decidido que haverá mais um rolo de 
senha com cor diferente na portaria do clube que será l iberado para os dupleiros de 
parapente.  
 
2.5  –  Voo Instrução com menor de idade : O conselho deliberou que o setor jurídico do CSCVL 
faça uma sol ici tação formal a CBVL sol ic itando a mudança da idade mínima do aluno para 14  
anos de idade.  
 
2.6  –  Resgates: O conselho lembra que todos os pi lotos instrutores e sol ic i tamos que os 
instrutores f iquem atento a conduta dos seus colaboradores resgates, e aqueles que forem 
agredido verbalmente ou f isicamente por algum resgate, deverão manifestar no l ivro a 
ocorrência.  
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2.7  –  Oxigenação: O conselho vai averiguar a si tuação do sócio Matheus Ceccato que fez o 
requerimento em 2015 para entrar no quadro de instrutores.  
 

Casos de Ética 
 
Foi apreciado apenas um caso de ética e após apuração do conselho o sócio foi absolvido.  
 
 
 
Presentes :  Edson, Fábio Thomaz, Fubá, Assad Neme, Vinicius Gouvea, Delton e Alex Brasi l .  
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