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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO ÉTICO/ADMINISTRATIVO. 

 
 
Aos quinze dias do mês de julho de 2019, às 17:30h em sessão aberta e às 18:30h 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: O material já está no clube, os funcionários já estão passando o 
cabeamento e em breve estará concluído. Será feito, também em breve, o fechamento das 
partes em volta através de cerca de madeira. Quadro de luz: O presidente da CBVL assinou 
procuração dando poderes ao clube para dar andamento às mudanças necessárias junto à 
l ight.  Mega Rampa: Falou-se que essa rampa está em fase de acabamento, faltando apenas 
alguns detalhes para f inalizar. Água na Rampa: Serão feitas consultas junto a CEDAE e a 
iniciat iva privada para conhecer a viabil idade de fornecimento de água na rampa.  Muro do 
pouso: Os primeiros traços de pintura já estão sendo feitos. Ponderou-se que será solicitado 
ao prof issional que no desenho, se for o caso, seja graf itado, em igualdade de destaque, 
ambas as aeronaves de voo (asa e parapente). 
 
 
2.2  – Propostas Arquitetos: O presidente informou que recebeu duas propostas de orçamento 
de elaboração de projeto para mudanças das disposições do clube. As propostas serão 
avaliadas e debatidas entre os conselheiros e na próxima reunião serão deliberadas. 
 
2.3  – Assinatura de Termo: O Conselho af irmou que após qualquer incidente em decolagem 
ou pouso é obrigatório que o aluno assine novo termo de responsabil idade reconhecendo que 
suas condições f ísicas estão adequadas. Os instrutores serão comunicados e alertados que 
não serão autorizadas as decolagens sem que haja a assinatura do termo.  
 
2.4 – Gratif icação de Trabalho Extraordinário Fil ipe (2 meses a f rente da escola): Retomando 
o assunto pautado na reunião de 01 de julho de 2019, o conselho deliberou que será feito o 
pagamento de 1/3 do que o funcionário rebebe a t ítulo de salário.  
 
 

Procedimentos Éticos Administrativos 1 
 
 
Foram avaliados cinco casos, tendo o conselho, no primeiro caso, reconsiderado a penalidade 
de advertência e cancelada a inf ração, nos demais casos foram consideradas inexistentes a 
prát ica de inf ração. 
  
 
Presentes:  Joe, Edu, Marcio, Ireno, Tavinho e Assad. 
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