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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO ÉTICO/ADMINISTRATIVO. 

 
 
Aos dez dias do mês de junho 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, ato contínuo, passou a palavra aos presentes, 
na seguinte ordem: 
 
 

1.1 – Andrezinho: indagou sobre o desligamento de uma funcionária e qual teria sido o 
motivo, bem como sobre as consequências econômicas daí decorrentes. O 
presidente, de plano, fez um longo apanhado sobre o episódio aos associados 
presentes e quais serão os procedimentos adotados. Ao contínuo, o Prof .  Eduardo 
ponderou que é necessário divulgar, com f requência, os balancetes do clube. 

 
1.2 – Marcelo Andrei (Moikano): Ponderou que gostaria de saber o motivo pelo qual o 

Alex Brasil deixou a Diretoria Financeira. O presidente, ato contínuo, explicou as 
razões que têm sobre a saída do Diretor.  

 
 

1.3 – Rodolfo: Af irmou que f icou “triste” pelas colocações feitas por um dos 
conselheiros a sua pessoa na reunião anterior.  Af irmou, em seguida, que pretende 
ser respeitado durante as reuniões e que virá às reuniões quantas vezes achar que 
deve. 

 
1.4 – Érico: Disse que semana passada esteve na reunião para sugerir alguma coisas 

ao conselho, porém, ao observar o debate sobre a proposta do Rodolfo, af irmou que 
tem seguido o mesmo caminho que ele e em breve pleiteará o mesmo direito  junto 
ao clube. Na visão do Associado, o piloto instrutor que já for do quadro de 
parapente deveria migrar imediatamente para o quadro de asa delta quando 
alcançasse o nível,  passando a f igurar, assim, nos dois quadros ao mesmo tempo 
sem necessidade de aguardar vaga. 

 
2 - Reunião Fechada :  

 
 
2.1  – Nomeação do Diretor Financeiro: Inicialmente, conf irmou-se que o Diretor Financeiro 
Alex Brasil renunciou ao cargo. Ato contínuo, o clube avaliou alguns nomes. Após os debates, 
o Conselho indicou como novo Diretor, por unanimidade, o Sr. Eduardo Henrique de Almeida 
(“ique”),  o qual será comunicado para dizer se aceita o encargo. 
  
2.2  – Gestão Estratégica da Escola: A f im de melhor compreender a proposta, o Presidente 
rascunhou no quadro um organograma contendo as diretrizes gerais sobre como poderia ser o 
novo modelo de gestão da Escola. Deliberou-se, por unanimidade dos presentes, que será 
criada a organização sugeria. Em breve a metodologia e o modo de ocupação dos cargos 
serão divulgados pelo conselho.  
 
2.3  – Regra oxigenação (migração automática): O Presidente suscitou, aos conselheiros 
presentes, a seguinte questão: as vagas existentes (asa e parapente) são independentes em 
cada quadro e isso já teria sido def inido pelos delegados ou, ao contrário, o instrutor de um 
quadro poderia migrar para outro, automaticamente, assim que obtiver a carteira da CBVL? 
Aberta a votação, por maioria de votos, deliberou-se que o tema será levado para deliberação 
dos Delegados.  
 
2.4 – Da Reunião com o Parque: O presidente informou aos presentes que esteve essa 
semana numa reunião com o parque. As avaliações foram posit ivas, porém há pontos que 
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precisam melhorar. Um deles é a questão relat iva ao horário de abertura do acesso ao parque 
e seu funcionamento. O conselho reaf irmou que o portão deve permanecer fechado até o 
horário l imite de abertura, independentemente de qualquer condicionante. 
   
2.5 –  Quadro de Luz, portão, roleta, luz da rampa e Limpeza da rampa:  O conselho aprovou o 
orçamento para as obras do quadro de luz. Relat ivamente à l impeza da rampa e seus 
acessos, o clube buscará uma solução para esse problema. Será feita uma pesquisa no 
mercado a f im de contratar eventual prestador de serviço part icular de coleta de l ixo. Por f im, 
foi aprovada a compra do portão eletrônico e as roletas serão adquiridas e instaladas em 
conjunto com o portão. 
 
2.6 –  Reforma do Muro da Praia: O conselho aprovou a reforma e pintura do muro da praia 
(200mts) em f rete a área destinada ao pouso, no valor de R$ 33.700,00. Caberá ao 
Conselheiro Fábio dirigir essa empreitada. 
 

Procedimentos Éticos Administrativos 
 
 
Foram avaliados dois casos 
 
(i) em ambos os casos foi determinado que os envolvidos prestem esclarecimentos antes que 
o conselho delibere sobre o assunto.  
 
 
 
 
Presentes:  Joe, Edson, Fabio Thomaz, Edu, Humberto e Assad. 
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