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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO ÉTICO/ADMINISTRATIVO. 

 
 
Ao primeiro dia do mês de julho 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, não havendo questionamentos, passou-se a 
reunião fechada. 
 
 

2 - Reunião Fechada :  
 

 
2.1  – Andamentos: Portão: Será necessário fazer uma alteração na parte elétrica, e os custos 
foram aprovados. Quadro de luz: a Light está cobrando documentos para formalizar o pedido, 
e isso será atendido e resolvido em breve, inclusive, será marcada uma reunião com o 
eletricista responsável. Roleta: antes de ser instalada, aguarda-se a construção da estrutura 
necessária. Mega Rampa: Falou-se que essa rampa está em fase de acabamento, faltando 
apenas alguns detalhes para f inalizar. Rampa de Asa: As peças já foram entregues, o gerador 
já chegou e a montagem deve começar ainda essa semana. Muro do pouso: O funcionário 
Fil ipe disse que será preciso afastar uma barraca que esta encostada no muro para que os 
pintores deem andamento na preparação para pintura.  
 
2.2  – Diretor Técnico de Parapente: Ante à renúncia do Diretor Delton Leuri,  assumirá o 
Cargo, por indicação do Conselho, o Associado Marcio Pinto, o qual,  presente à Reunião, 
aceitou desempenhar a função de Diretor Técnico de Parapente até que a indicação seja 
conf irmada pelos Delegados, conforme prevê o Estatuto.  
 
2.3  – Comissão de “Guia + Funcionário”:  Sugeriu-se que o Clube pague também, aos 
funcionários da escola, o valor que os guias recebem quando trazem voos até a escola. 
Abertos os debates, por unanimidade, deliberou-se que os funcionários também receberão a 
comissão, a semelhança do que é pago aos guias, quando aqueles captarem os alunos.   
 
2.4  – Comissão “Temporária” Ér ick – O conselho, ao avaliar o caso, decidiu mudar a 
estratégia inicialmente cogitada. Com isso, perde o objeto a questão da comissão e o 
funcionário não levará o telefone para casa.  
 
2.5  – Remuneração de Trabalho Extraordinário Fil ipe (2 meses a f rente da escola): O 
presidente registrou que seria importante, antes de deliberar sobre o assunto, que o conselho 
avaliasse o trabalho desempenhado durante o período informado. Além disso, ponderou-se 
que seria prudente adiar essa votação para semana que vem a f im de que o quórum no 
conselho esteja mais elevado.  
 
 

Procedimentos Éticos Administrativos 
 
 
Foi avaliado apenas um caso, tendo o conselho aplicado uma penalidade de advertência.. 
 
 
 
Presentes:  Joe, Edu, Marcio, Ireno e Vinícius. 
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