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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO ÉTICO/ADMINISTRATIVO. 

 
 
Aos sete dias do mês de maio 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 
modalidade, abaixo l istados, o Conselho se reuniu e tratou dos seguintes assuntos: 
 
 

1 -  Reunião Aberta :  
 
O vice-presidente abriu a reunião e, ato contínuo, passou a palavra aos associados 
presentes: 
 
1.1 – Si lvia: Comentou sobre a necessidade de reparos na rampa principal, tendo o conselho 
mencionado que está ciente e de que as providências necessárias serão adotadas. 
 
1.2 – Professor Eduardo: Além de rei terar os reparos na rampa, parabenizou o conselho e a 
diretor ia pela transparência na divulgação de documentos of ic iais do Clube, e reafirmou que 
gostaria de contr ibuir com o Clube prestando serviços como voluntário no que for necessário. 
 
1.3 – Jean Pierre: Elogiou a arquibancada da rampa, porém, segundo alega, pela fal ta de 
isolamento e aviso, teve seu equipamento de voo marcado pela t inta uti l izada na pintura do 
local,  que estava “fresca”. 
 
1.4 – Cl inio: Indagou sobre o orçamento da substi tuição da madeira da rampa, e se o 
conselho ainda estaria disposto a receber outros orçamentos. O associado incumbiu-se de 
buscar novas propostas de preço e apresentar à Diretoria. 
 
1.5 – André: (Rock in Rio) – Justi f icou-se sobre o equívoco do “post” no Instagram, 
relat ivamente a polí t ica do preço mínimo da escola. 
 
1.6 – Lira: Sol ici tou informações sobre o funcionamento da f i la da escola, o que, na opinião 
dele, deveria haver regra de presença mínima dos instrutores. Foi dito que é essencial  a 
reunião de parapente para def inição de regras específ icas da modal idade nesse tema. 
 
 

2 -  Reunião Fechada:  
 
 
Aberta a reunião fechada, em conformidade com o que decidido na úl t ima reunião, foram 
apresentadas duas propostas básicas para al teração do regimento no que tange ao quadro de 
instrutores e sua oxigenação. Após longos debates, e tendo sido apresentada uma proposta 
al ternativa, e na fal ta de consenso, del iberou-se por adiar a votação sobre o tema, para a 
próxima reunião, e permit ir  aos conselheiros aval iar melhor as consequências das propostas 
que estão na mesa para debate. 
 
 
Presentes :  Luiz Ireno; Delton Leuri;  Vinicius; Fabio Thomaz, Eduardo Graniço, Flavio Dias, 
Eleni lson Vogas, Pedro, Carlos Trota 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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