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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO ÉTICO/ADMINISTRATIVO . 

 

 
Aos quinze 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  –  Expôs que no verão havia um mal odor do mictório mas que agora no 
período de fr io o odor sumiu.  
 
Edson Augusto  –  Respondeu que o problema foi  resolvido com a ajuda da equipe de 
manutenção. 
 
Clinio Araújo  –  Expôs que para sanar defini t ivamente o problema é necessário instalar um 
suspiro para neutral izar o odor.  
 
Edson Augusto  –  Autorizou a instalação do i tem e deliberou a tarefa ao Fi l ipe.  
 
Equipamentos Meteorológicos:  Foi apontado alguns problemas relacionados a leitura da 
condição real izada pelos equipamentos meteorológicos. O técnico Paulão esteve presente 
para esclarecer pontos técnicos.  
 
O conselho iniciou quest ionamentos técnicos e del iberou a compra de uma estação nova para 
substituir  a estação inferior da rampa de decolagem.  
 
O diretor f inanceiro respaldou o conselho que, por sua vez, sol ici tou aval iação mais profunda 
da área para verif icar se, no momento, é viável real izar a compra de outro equipamento.  
 

2 -  Reunião Fechada :  
 

 
2.1  –  Campeonato de Delta Base: O conselho deliberou autorização para real ização do 
campeonato de delta-base que ocorrerá em breve.  
 
Foi sugerido também, a l iberação de voos testes com os competidores do campeonato além 
do número máximo diário  (4 voos), exclusivamente para auxi l iar no campeonato de delta -
base. Após debate o conselho chegou a conclusão que não é viável.  
 
 
2.2  –  Poda Rampa: Foi apresentado o orçamento para real izar a poda de segurança.  
 
O conselho debateu sobre o assunto e chegou a  conclusão que é necessário aval do parque 
para real izar a poda.  
 
Para efeito de segurança, foi del iberado uma poda mínima para o local.   
 
2.3  –  Ponto de Vendas no Corcovado : Pelas questões de logística e aluguel do espaço, o 
conselho entendeu que seria um investimento inviável no momento.  
 
2.4  –  “Oficina de Reparos de Equipamentos ” :  O conselho apresentou uma proposta de trazer 
profissionais que rea lizem reparos em equipamentos de voo l ivre.  
 
Após debate sobre o tema, o conselho chegou à conclusão que por enquanto não é viável.  
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2.5 –  Safety Day: O conselho está avaliando a possibi l idade de ainda esse ano realizar o 
evento para avaliar/vistoriar adequadamente todos os equipamentos.   
 
2.6  –  Encosta Estrada Rampa: Foi falado a respeito da erosão presente na encosta da rampa 
onde a estrada está construída , o local f ica a 20 metros após o início da subida . 
 
O clube está aval iando quais as providências cabais para resolver o problema. 
 
 
 

Casos de Ética 
 
Foi apreciado 1 caso e foi  apl icada a penalidade de suspensão ao pi loto . 
 
 
Presentes :  Joe Vieira, Edson Augusto, Delton Leuri ,  Alex Brasi l ,  Fábio Thomaz, Eduardo 
Graniço, Assad Neme e Vinicius Gouvea. 
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