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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO ÉTICO/ADMINISTRATIVO. 

 
 
Aos vinte e dois dias 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, ato contínuo, passou-se a palavra aos 
associados presentes: 
 
 
1.1  – Zero: Ponderou, em forma de pedido, que o conselho avaliasse e deferisse o seu 
ingresso na l ista da escola para fazer voos. 
 
1.2  – Trota: Narrou o percurso de um voo que realizou na tarde de hoje, onde um piloto de 
asa-delta prat icou pilotagem perigosa colocando a vida dele e da passageira em risco. Por 
f im agradeceu a pronta iniciat iva do diretor técnico Fubá, que se posicionou adequadamente 
perante a situação. 
 
1.3  – Luiz Octávio: Se posicionou a respeito de uma situação que ocorreu dias atrás com o 
sócio Navarro. 
 
1.4  – Jean Carlos:  Solicitou a diretoria para avaliar o procedimento de check  realizado pelo 
f iscal de rampa. Disse que teve alguns problemas durante uma decolagem, onde, na 
percepção dele, o f iscal de rampa era inexperiente e o anotou sem razão. 
 
 

2 - Reunião Fechada :  
 

 
2.1  – Rampa de Asa: O funcionário Fil ipe apresentou um relatório sobre o andamento da 
reforma, inclusive quanto às novas despesas necessárias. Lote Madeira: O conselheiro Fábio 
já separou os lotes, agora, o próximo passo será esquematizar o “lei lão”, ou seja, o modo 
como ocorrerá a venda da madeira. Portão da Rampa: Os ajustes foram feitos e o portão será 
instalado a part ir de quarta-feira. Quadro de Luz: Está pendente, somente, a procuração do 
presidente da CBVL para dar seguimento ao pedido junto à l ight.  Os contatos já foram feitos e 
aguarda-se a resposta. 
 
2.2  – Escola de Voo: (i) deliberou-se que inicialmente o telefone f icará com o associado Jean; 
(i i) Af irmou-se que o clube está aguardando resposta do banco para obter o cartão de crédito 
pessoa jurídica, conforme deliberado em ata anterior;  (i i i) sobre a proposta de igualar a 
“contribuição” do piloto paga para a escola com a “contribuição” paga pelo piloto ao Clube, 
por maioria de votos, deliberou-se que seria necessário avaliar uma estratégia de 
investimento para a escola antes de def inir esse ponto. 
 
2.3  – Associado Nilton Rangel: O conselho deferiu o requerimento do piloto, o qual,  a part ir 
de hoje, poderá fazer um voo pela escola, observadas as balizas f ixadas na ata do dia 20 de 
maio.  
 
2.4  – Toledo: O conselho deliberou que orçará o conserto do equipamento e, após, decidirá 
sobre o pagamento. Antes, porém, o clube fará um teste para saber da integridade de 
parapente. 
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1 Octávio, Nilton Rangel, Adalberto Frazão, Fabiano e Fábio Thomaz 
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Foram avaliados dois casos, tendo o conselho, em ambos, aplicado uma penalidade de 
suspensão de 05 dias.  
 
 
 
 
Presentes:  Joe, Edu, Marcio, Ireno, Edson, Humberto e Vinícius. 
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