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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO ÉTICO/ADMINISTRATIVO. 

 
 
Aos nove dias do mês de setembro 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, o contínuo, fez uso da palavra para dizer o 
seguinte. Inicialmente, parabenizou os novos conselheiros eleitos desejando-lhes boas 
vindas. Em seguida, af irmou que os associados são pessoas civi l izadas e que, 
independentemente de qualquer divergência, jamais gostaria de rever o atrito ocorrido na 
últ ima AGO. Na sequência, passou a palavra para os associados presentes, na seguinte 
ordem: 
 
1.1 –  Paulo, Edu, Ricardo, Miguel Tavares: falaram sobre temas variados, porém, com 
ênfase nos gastos do muro da praia. 
 
1.2 – Ireno: Pediu para que a Diretoria informasse aos associados sobre as regras vigentes 
quanto aos valores a serem prat icados pelos pilotos.  

 
1.3 – Prof . Eduardo: Af irmou que ontem, ao meio dia, observou que t inha um cachorro na 
rampa, o que seria proibido. Alem disso, af irmou que o animal amedrontava as pessoas 
presentes.  

 
1.4 – Jorge: Expressou sua opinião sobre os assuntos então debatidos, quais sejam 
f inanças e valores de voos anunciados. 

 
1.5 – Fabio Thomaz: Af irmou, inicialmente, que a últ ima AGO teria sido uma f raude, além 
disso, na opinião dele, considera que a pauta da assembleia acabou por trazer uma grande 
discórdia entre as modalidades. Disse, ademais, que os pilotos de asa (“maioria”) estão 
bastante insatisfeitos. 
 

2 - Reunião Fechada :  
 

 
2.1  – Andamentos:  
 
2.2  – Anúncio no “Peixe Urbano”: Deliberou-se, por unanimidade, que a proposta foi 
aprovada, ressalvando que o anuncio será de R$ 550,00 no cartão com um repasse de R$ 
400,00, sendo que essa proposta será válida até dia 24/12/19. 
 
2.3  – Preço Alta Temporada: Deliberou-se, por unanimidade, que o preço deve ser alterado no 
período considerado de “alta temporada”. Também, por unanimidade, decidiu-se que os 
preços e datas serão as seguintes: 
 

a) – Janeiro e Fevereiro de 2020: R$ 600,00 dinheiro/transferência e R$ 660,00 no cartão; 
b) – Semana Santa e Carnaval os valores serão deliberados a tempo. 

 
2.4  – Suporte Operacional:  O clube conf iou ao Conselheiro Maurício, que aceitou o encargo, a 
tarefa de contribuir com o a Associado Andre Jean na missão de dar andamento às 
necessidades de obras em curso no clube. 
 
2.5  – “Financeiro”: divulgação balancetes e diretor f inanceiro. 
 
2.6  – Aumento de Carga e Computadores: Fil ipe informou que o pedido de aumento de carga 
está no prazo est ipulado para ser atendido. Relat ivamente aos computadores,  
 
2.7  – Nova AGE:  
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2.8  – Vale Transporte: aprovada a mudança de mecanismo para atender as necessidades do 
clube. 
 
2.9  – Vale alimentação: será trazida uma proposta para deliberação pelo conselho. 
 
 
 

Procedimentos Éticos Administrativos 
 
 
Foram avaliados quatro casos: 
 
Casos 1 e 2: deliberou-se, por maioria, pela imposição da penalidade de advertência. 
Caso 3: Houve empate quanto à deliberação. Em razão disso, o caso será encaminhado para 
deliberação pelo colégio de delegados. 
Caso 4: Reduziu-se a penalidade do piloto, o qual,  a part ir de agora, devera observar o l imite 
de peso de 80kg. 
 
 
 
  
Presentes:  Joe, Maurício, Paulo, Adalberto, Humberto, Rodolfo, Edson e Clínio. 
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