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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO ÉTICO/ADMINISTRATIVO. 
 

 
Aos vinte e quatro dias do mês de março de 2018, às 16:30h em sessão aberta e as 17:30h 
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 Vice-Presidente abriu a reunião ENALTECENDO, com emoção, a presença dos sócios que 
compareceram a reunião. Ato contínuo passou-se a palavra ao Pi loto “Mosquito”,  o qual 
prestou esclarecimentos sobre algumas anotações de reclamações a seu respeito no l ivro de 
ocorrências (caso envolvendo o pi loto “Flavinho”). Em relação ao pedido do pi loto, o conselho 
informou que, assim que encerrada a reunião aberta, ouvirá o Diretor Técnico da modalidade 
e fará nova del iberação sobre o caso. Em seguida pronunciaram-se os seguintes Associados: 
 

A) Maurício Monteiro: Relembrou seu histórico no voo, cantou e dançou. Em seguida o 
Vice Presidente festejou a presença do associado. 

B) Luiz: Ponderou sobre o andamento do sistema de oxigenação.  
C) Sergio “coconut”:  Desculpou-se pelas palavras ofensivas que proferiu em desfavor dos 

Diretores, via áudio, no whatsapp .  Trota ponderou que estava contente com a 
retratação do associado. Em complemento, Chico pediu que o pi loto também se 
retratasse, assim como o fez na reunião, no grupo onde foi  divulgado o áudio. No 
mesmo sentido ponderaram os conselheiros Edu e Pedro, no que foram acompanhados 
pelos demais conselheiros. 

D) Sr. Eduardo: Ponderou que gostaria de part ic ipar das discussões relat ivas às futuras 
al terações do regimento interno. Registrou também o bri lho das palavras do Vice em 
referência ao Piloto Sérgio “coconut”,  e que gostaria de contr ibuir com trabalho pessoal 
em benefício do clube como voluntário, tendo sugerido a formação de um grupo com 
esse objetivo. 

E) Marcelo: Salientou que estava part ic ipando da reunião aberta apenas como ouvinte e 
que não t inha, naquele momento, nenhum quest ionamento ou sugestão a fazer. 

F) Andre Jean: Plei teou que haja r igor nas determinações do clube em relação à f i la da 
escola (três pi lotos a apresentar a modalidade) e demais assuntos a ela pert inentes. 
Trota af i rmou que esse assunto será debatido na reunião fechada e que a decisão 
adotada será comunicada. 

 
Notas f inais do Vice Presidente: agradeceu imensamente a doação do projeto paisagíst ico 
elaborado e doado pelo Associado Ricardo Modelo. 
 
 

2 -  Reunião Fechada: 
 

 
Aberta a reunião fechada, o conselho cedeu a palavra, sucessivamente, aos seguintes 
conselheiros: 
 

1) – Luiz Ireno: Quest ionou sobre a ausência de mecanismo de controle de frequência dos 
Conselheiros, vindo, em seguida, a ponderar que parece descabido f icar “revendo” 
del iberações do conselho quando foi  tomada uma decisão da qual tenha o pi loto 
oportunidade de apresentar sua defesa. 

2) – Vinícius: Seguiu a mesma l inha de raciocínio desenvolvida pelo conselheiro Ireno. 
 
2.1 – Seguro  
 
Sobre o seguro, o conselho marcará uma reunião com a seguradora para renegociar as 
cláusulas do atual contrato. 
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2.2 – Uso de Drones: 
 
Af irmou-se que o uso dos Drones, além de ser obrigatório observar as normas legais 
pert inentes (RBAC - E 94), precisa cumprir  as diretr izes organizacionais do Clube, as quais 
ainda estão em desenvolvimento.  
 
2.3 – Indicação Provisória de Diretor Técnico de Parapente: 
 
Considerando que até a presente data não foi  preenchida a l ista de candidatos para serem 
elei tos aos cargos de delegados em AGE, e tendo em vista que pelo Estatuto cabe aos 
delegados a escolha do Diretor Técnico, e, por f im, que é de extrema necessidade a atuação 
do Diretor de Parapente, o conselho, por unanimidade, del iberou por indicar o Associado 
Delton Leuri  para ocupar inter inamente o cargo, cabendo ao colégio, tão logo seja formado, 
referendar o nome indicado ou eleger outro associado. 
 
2.4 – Investimento da Escola e a Fi la: 
 
 
Apresentação na Fi la: a regra estabelecida por ocasião da reunião ci tada pelo Associado 
Andre Jean demonstrou-se ineficiente e de di fíci l  execução. Em razão disso, o conselho 
del iberou pela abertura de novos debates sobre o assunto para rever o procedimento então 
vigente, o que culminará na criação de normas diretas sobre o tema o mais rápido possível.  
 
Investimentos: O conselho aprovou o investimento relat ivo ao marketing  digi tal da escola. Foi 
autorizada a assinatura do contrato. 
 
2.5 – Habil i tações Vencidas 
 
O conselho decidiu que eventuais pi lotos instrutores com habil i tação vencida da CBVL terão o 
prazo de 10 dias para se regularizem, após o que, não havendo a regularização, o Associado 
será bloqueado no sistema. Lembrou-se que, recentemente, por ocasião de um acidente no 
sít io,  o Clube e a CBVL foram oficiados pela Delegacia para responder se o pi loto que 
operava o voo era habil i tado e se a habil i tação do mesmo estava vencida. 
 
2.6 – Outorga de Título de Beneméri to: 
 
Por proposta de um dos conselheiros, nos termos do Art 6º,  i tem “b”,  do Estatuto Social do 
Clube, a diretor ia, por unanimidade, coferiu a dist inção de Associado benemérito ao Pi loto 
Gabriel Klabin. 
 
 
Presentes :  Delton Leuri ;  Luiz Ireno; Vinicius; Roni Falcão, Pedro; Eduardo Graniço, Carlos 
Trota, 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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