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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO ÉTICO/ADMINISTRATIVO. 

 
 
Aos vinte e seis dias do mês de agosto 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, na seguinte ordem: 
 
1.1 Robson: Perguntou sobre quem teria “criado” o art igo 60 do Regimento Interno. O 

conselho respondeu prontamente. Em seguida, perguntou o motivo pelo qual os pilotos 
de parapentes, na grama, podem “atrapalhar” os pilotos de asa, enquanto estes, se 
deixarem suas asas no local,  são punidos? O conselho deu as respostas pert inentes. 

 
1.2 Prof . Eduardo: Ponderou que alguns “sacos” têm descido da rampa e não estão 

retornando. Além disso, af irmou que a part ir de agora colocará em seu equipamento 
uma cordinha própria. Af irmou, em seguida, que a câmera da rampa tem se mostrado 
bastante instável.  Por f im, disse que insiste quanto ao assunto “balancetes”, os quais, 
na visão dele, devem ser colocados publicamente. 
 

1.3 Cl ínio: Entregou ao Presidente a proposta de organização de um evento e seus custos. 
 

1.4 Mauric inho: Disse que gostaria de perguntar sobre o “muro da praia”.  Em seguida, 
abriram-se diversos debates em torno desse tema, tendo o conselho, pontualmente, 
respondido os questionamentos levantados. 
 

 
2 - Reunião Fechada :  

 
 
2.1  – Campeonato “Dia das Crianças”: o presidente apresentou aos conselheiros a proposta 
de organização de um campeonato atrelado à comemoração do dia das crianças. O conselho 
chamou a atenção para o baixo quórum dos conselheiros, razão pela qual o tema será 
deliberado e votado no grupo do conselho.  
 
2.2  – Ingresso de Novo Associado: do mesmo modo, considerando o baixo quórum dos 
conselheiros, deliberou-se que o assunto será submetido à avaliação e deliberação no grupo 
do conselho.   
 
2.3  – Escola de Voo: O conselheiro Vinícius af irmou que o cartão “pré-pago” obtido pelo clube 
não está sendo funcional,  pois, segundo relatado pelos gestores da escola, o adwords  não 
está aceitando o pagamento. 
 
O conselho registrou que o piloto Nilton Rangel esteve presente à reunião, dela tendo 
part icipado. 
 
 

Procedimentos Éticos Administrativos 1 
 
Foram avaliados 03 casos: 
 
No primeiro caso, o conselho autorizou o retorno do associado às at ividades. No segundo 
caso, tendo o piloto descumprido o compromisso f irmado junto ao clube, o associado foi 
temporariamente afastado até que o clube adote uma solução def init iva. Por f im, no terceiro e 
ult imo caso, inicialmente, o piloto recebeu uma punição de suspensão de 15 dias para cada 

                                         
1 Nilo, Nilton Rangel e Vinícius Vieira 
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inf ração comentida, porém, em razão de algumas atenuantes, o conselho reduziu 15 dias da 
suspensão total aplicada. 
 
 
Presentes:  Joe, Edu, Marcio, Ireno, Edson e Vinícius. 
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