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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO ÉTICO/ADMINISTRATIVO . 

 

Aos novedias do mês de abri l  de 2018, às 18:00h 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 Conselheiro Vinícius  abriu a reunião e, ato contínuo, passou a palavra ao P iloto 
Rodolfo, o qual indagou ao conselho sobre o que fal tar ia, em tese, para que ele 
ingressasse no quadro de instrutores do Clube. Em seguida, Marquezini  quest ionou no 
mesmo sentido, ponderando que gostaria de obter informações sobre o motivo pelo  qual 
ele teria, em tese, deixado de ingressa r no quadro ou na f i la de espera/oxigenação.  
Após, fez uso da palavra o associado Navarro, o qual fez questão de chamar atenção 
para a segurança dos chamados “voos diretos”, assim considerados aqueles que 
decolam da rampa e seguem direto para o pouso em minutos. Lembrou, em seguida, o 
acidente do Piloto Sergio, o qual ,  na visão dele, já estava anunciado.  
 
Por f im, com a palavra o Pi loto “zero”, o mesmo voltou a pedir que o conselho avalie o 
seu retorno às atividades de voo.  
 
 

2 -Reunião Fechada:  
 
 
2.1 –  Formação do Colégio de Delegados:  
 
Por del iberação do conselho, considerando que até a presente data há 21 inscri tos na 
modalidade Asa e 15 na modalidade Parapente, os Diretores técnicos, cada um em sua 
modalidade, f icaram incumbidos de arregimentar candidatos para compor a l ista de 
Parapente e a desistência de um candidato, no caso da Asa, para que não seja 
necessária uma eleição.  
 
2.2 –Interpretação do termo “registro de aluno” constante do Regimento  
 
Deliberou-se, por maioria de votos,  em princípio, que a interpretação prevalente sobre o 
conceito de “registro de aluno” ,  deve ser considerada o conjunto dos atos anteriores à 
decolagem (aceite do termo de responsabil idade, cadastro, assinatura do contrato, 
pagamento e entrega do t ickt, etc .. .) .  Essa questão será melhor esclarecida por ocasião 
da alteração do Regimento que está por vir .  
 
 
2.3 –Livros e Fichas de Ocorrência : 
 
O conselho deliberou sobre as ocorrências dos l ivros.  
 
2.4 –  Reunião Específ ica Regimento Interno: 
 
O Conselho deliberou agendar uma reunião específ ica para debater as al terações no 
Regimento Interno. A data será divulgada em breve, assim que os conselheiros 
manifestarem dia e horário disponível.  
 
2.5 –  Nota sobre a Polít ica de Preço Mínimo: 
 
O conselho aproveita para reiterar que está havendo f iscal ização sobre as diretr izes da 
polí t ica do preço mínimo. Um funcionário foi  designado e incumbido dessa função, o 
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qual apresentará, ao conselho, semanalmente, um relatório do que foi  apurado  - 
incluindo também os voos de praia.  
 
Assim, relembramos que houve f iscal ização e nenhum piloto foi identi f icado 
desrespeitando a polí t ica de preço mínimo.  
 
Durante essa semana,  a f iscal ização está sendo feita num número maior de pi lotos e um 
relatório mais detalhado será produzido após a próxima reunião do conselho.  
 
 
 
Presentes :Luiz Ireno; Vinicius; Roni  Falcão, Eduardo Graniço, Flavio Dias, Eleni lson 
Vogas e Francisco Santos.  
 
Nada mais tendo a tratar,  foram encerrados os trabalhos do Conselho, lavrando-se a 
presente ata em forma de sumário, a qual foi l ida e achada conforme . 
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