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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO ÉTICO/ADMINISTRATIVO . 

 

 
Aos oi to dias 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 agradeceu a presença de todos e, em seguida, passou a palavra aos associados 
presentes: 
 
Prof.  Eduardo –  Disse que notou um aumento do número de def iciente fazendo voo no clube, 
e que seria uma preocupação melhorar a acessibi l idade desses esport istas à rampa.  
 
 
 

2 -  Reunião Fechada :  
 

 
2.1  –  Devolução do Seguro: A part i r  de agora os valores relativos ao seguro não serão mais 
devolvidos nos casos em que o voo é cancelado.  
 
2.2  –  Aquisição de terceira câmera e estabi l izador:  por unanimidade, o conselho aprovou a 
aquisição.  
 
2.3  –  Funcionário de RH: Por ora, o conselho del iberou por consultar a empresa de 
contabil idade a f im de saber se esta empresa assumiria tal  função e quais os custos. Em 
paralelo, del iberou-se que um funcionário será contratado para substi tuir  a funcionária que 
deixou o Clube, e que este funcionário será treinado, em tese, para ser capaz de exercer a 
função de RH e outras.  
 
2.4  –  Área de “escape” x “a3 e4rborizar” :  Pelo baixo quórum dos conselheiros de parapente, e 
tendo em vista que a tendência é uma mudança de padrão, foi  sugerido, para análise futura, o 
seguinte padrão: “não  haverá um cri tér io rígido e objetivo para del imitar o que foi  “ abortada” 
ou parada na área de “escape”. Os incidentes agora serão avaliados caso a caso pelo f iscal 
em conjunto com os instrutores  e conselheiros presentes na rampa.  
 
2.5 –  Rennis: O associado Rennis foi  ouvido sobre diversos assuntos. Segundo disse, a 
instalação de rede na rampa proporcionará ampla melhoria em termos de controle dos voos 
do Clube. O primeiro passo de aperfeiçoamento será dado em breve, tão logo o sistema 
esteja instalado na rampa.  
 
2.6  –  Rampa de Asa: O funcionário Fi l ipe apresentou os orçamentos e, presente o Diretor 
Financeiro, a proposta foi  aprovada nos termos em que já havia sido debatido pelo conselho.  
 

Casos de Ética 
 
Foram apreciados do is casos, em um deles foi del iberado adiar a anál ise para a próxima 
reunião, e no outro foi  apl icada a penal idade de advertência aos pi lotos.  
 
 
 
 
 
Presentes :  Edson, Fubá, Vinicius Gouvea, Delton,  Alex Brasi l ,  Joe, Chico. 
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