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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO ÉTICO/ADMINISTRATIVO. 

 
 
Aos vinte e quatro 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 :  
 
1.1  – Carlos Trota: Disse, em tom de proposta, que seria bom o clube pensar na possibil idade 
de promover a acessibil idade de cadeirantes à rampa de voo l ivre. Além disso, requereu que 
a placa existente na rampa, em homenagem ao Klabin, fosse revitalizada e movida de local 
para ganhar um novo destaque. 
 
1.2  – Fabio Thomaz: Sugeriu que o clube deveria voltar a ter um parquinho infanti l ,  como já 
houve em tempo pretérito.  
 
1.3  – Eduardo: Indagou sobre o controle da ordem de pessoas na f i la de ingresso para o 
quadro de instrutores. O presidente esclareceu que as regras estão sendo cumpridas 
conforme o regimento, que cabe ao conselho f iscalizar, e os ingressos são feitos pela ordem 
cronológica dos pedido. 
 
 

2 - Reunião Fechada :  
 

 
2.1  – Andamentos: Portão: foram comprados os acessórios, que chegam em 10 dias. Quadro 
de luz: a Light está cobrando documentos para formalizar o pedido, e isso será atendido e 
resolvido. Roleta: antes de ser instalada, aguarda-se a construção da estrutura necessária. 
Rampa de Asa: A estrutura da rampa de asa está bem adiantada, e as madeiras de cobertura 
devem ser instaladas nas próximas semanas. Estação meteorológica: já foram adquiridos, 
porém ainda estão no desembaraço alfandegário. Muro do pouso: o Conselheiro Fábio, 
responsável pela condução do projeto, af irmou que as obras iniciaram na próxima semana.  
 
2.2  – Madeiras Retiradas da Rampa: Propôs-se, por ocasião da ret irada das madeiras 
substituídas, que seja feito um leilão entre os associados interessados em adquirir o material.  
O conselheiro Fábio incumbiu-se de organizar o evento e fazer os lotes.  
 
2.3  – Concessão Extraordinária: O conselho debateu sobre a possibil idade de conceder ao 
Associado Israel Klabin a prerrogativa de fazer voo duplo com a habil i tação que detém. 
Abertos os debates, feitas algumas ponderações, foi proposto of iciar à CBVL a f im de que, 
reconhecendo a técnica e capacidade do piloto, a ele outorgue a habil i tação correta. 
 
2.4  – Novo Contêiner – Foi aprovada a compra de um novo contêiner para guarderia de asa. 
O Associado Humberto af irmou que pretende fazer contato com um amigo que trabalha e 
comercializa contêiner, e que se o mesmo doar um contêiner, em contra part ida, teria ele 
direito a isenção vitalícia da mensalidade. A proposta foi aceita e deferia. Quanto ao 
contêiner que será ret irado, a destinação dele será objeto de deliberação na próxima reunião, 
quando será apresentado um pequeno “projeto”.  
 
2.5  – Primeira Reunião: O presidente registrou que hoje houve o primeiro encontro entre os 
novos dirigentes da escola e os associados. Em seguida, após esse registro, foi informado 
que para a próxima reunião do conselho serão apresentadas propostas específ icas para 
debate e deliberação do conselho. 
 
2.6  – Requerimento do Rodolfo: Em resposta ao requerimento do piloto apresentado ao clube 
em documento próprio, o conselho entendeu que não foi suscitado nenhum fato novo, e que 
não cabe ao clube apresentar “prova” de atos de gestão. No mais, por unanimidade, reiterou-
se o que foi esclarecido na carta resposta de 15-04-2019. 
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Procedimentos Éticos Administrativos 
 
 
Foram avaliados dois casos, e em ambos, por decisão unânime, foi aplicada a penalidade de 
suspensão de 05 e 15 dias. 
 
 
 
Presentes:  Joe, Edson, Fabio Thomaz, Humberto, Ireno e Vinícius. 
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