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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO ÉTICO/ADMINISTRATIVO . 

 

 
Aos dezesseisdias do mês de abri l  de 2018, às 17:00h em sessão aberta e às 17:30h em 
sessão fechada, na forma do Art.  20 do Estatuto, presentes os  Diretores e os representantes 
de cada modal idade,  abaixo l istados,o Conselho se reuniu e tratou dos seguintes assuntos: 
 
 

1 -Reunião Aberta :  
 
 
O Conselheiro Ireno abriu a reunião e, ato contínuo, passou a palavra ao Associado André 
Luis Santiago, o único presente, o qual reiterou o pedido que formulou no l ivro  do Clube. O 
Conselho, após ouvi - lo, informou que o requerimento foi  respondido pelo sistema e que, na 
reunião fechada, entre outros assuntos, haveria f ixação de diretr izes para acolmatar todos os 
casos pendentes no que concerne à Oxigenação.  
 

2 -Reunião Fechada:  
 
 
2.1 –Livros e Fichas de Ocorrência: 
 
 

A) Caso 1 
 
Abertos os debates, por unanimidade, tendo em vista a previsão regimental no sentido de que 
a punição seria estabelecida pelo conselho, decidiu -se: ( i) Confirmar a suspensão automática 
já cumprida; ( i i )  Em acréscimo, apl icar uma pena de Advertência.  
 

B) Caso 2 
 
Reconsiderada a decisão anterior do conselho . Avaliou-se que não houve a infração.  
 

C) Caso 3 
  
O caso será reaval iado.  
 

D) Caso 4 
 
O associado será comunicado pelo sistema (f ls.  70 l ivro escola). O conselho aguarda a 
defesa ou o término do prazo para deliberar sobre o caso . 
 

E) Caso 5 
 
Apurou-se que não houve infração.  
 
2.2 –  Oxigenação: 
 
Houve signif icat ivo avanço sobre este tema, tendo o conselho f ixado alguns marcos  
importantes sobre as al terações que estão sendo formuladas para aprovação, mediante os 
seguintes passos: ( i )  levantamento sobre os nomes dos pi lotos instrutores; ( i i )  f ixação dos 
nomes dos pi lotos integrantes do “quadro profissional”;  ( i i i )  f ixação do nome dos pi lotos 
integrantes do “quadro de oxigenação ”, o qual será subdividido em dois grupos: l ista ativa e 
l ista de espera; ( iv) f ixação do nome dos pi lotos integrantes da “l ista at iva”; (v) f ixação do 
nome dos pi lotos integrantes da l ista de espera; (vi)  cr iação de um quad ro de “masters”,  com 
a f ixação dos nomes dos pi lotos integrantes desta categoria.  
 
Após esta etapa, o que se dará, espera -se, na próxima reunião, será fei ta a minuta do 
regimento para alteração do Regimento e sua aprovação. Incumbiu -se à Secretaria, com 
urgência, providenciar uma l ista de pi lotos que, já sendo parte do quadro, por inadimplência 
ou outro motivo previsto no RI, devem ser removidos.  
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2.3 –  Nota sobre a polít ica de Preço Mínimo:  
 
 
O funcionário do clube designado para f iscal izar o descumprimento das normas referentes  às 
diretr izes do “preço mínimo”  deu andamento na f iscal ização.  
 
Foram f iscal izadas 17 empresas, das quais 3 estão descumprindo as normas sacramentadas.  
 
Os pi lotos supostamente f lagrados descumprindo as diretr izes serão comunicados para 
prestar esclarecimentos, e tão logo tragam sua defesa, o conselho deliberará sobre as 
punições cabíveis, se for o caso.  
 
 
 
Presentes :  Luiz Ireno; Vinicius Machado; Roni Falcão, Eduardo Graniço, Eleni lson Vogas e 
Albino Lopes. 

Nada mais tendo a tratar,  foram encerrados os tr abalhos do Conselho, lavrando-se a presente 
ata em forma de sumário, a qual foi l ida e achada conforme . 
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