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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO ÉTICO/ADMINISTRATIVO. 

 
 
Aos quatro dias do mês de junho 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 vice-presidente, tão logo aberta a reunião, passou a palavra aos associados presentes, na 
seguinte ordem: 
 
 
1.0.1 – Clinio Araújo: Considerou os desaf ios que enfrentou para real izar o evento “30 Anos 
de Parapente no Brasi l” ,  agradeceu ao Francisco Santos, pela energia, pela ef ic iência, disse 
também que sem a atuação do Chico ter ia sido impossível real izar o evento.  
 
 
1.0.2  – Jean Carlos: Relatou que durante a manhã de hoje, segunda-feira, parou um Uber 
com duas pessoas, que f icaram encarando ele, que por f im, resolveu ir  até o carro e 
perguntar as pessoas se elas precisavam de ajuda, os passageiros disseram que queriam 
voar, então ele os levou para o quiosque e após ter se preparado, ele se apresentou, porém, 
a vendedora Rhayane, comunicou de forma enérgica que ele não poderia mais se apresentar,  
o que deixou o mesmo constrangido, pois não estava ciente de nenhuma mudança nas regras 
de vendas do quiosque. 

  
1.0.3  – Fábio Thomaz (Macaé): Expl icou que o motivo dessa mudança foi para aumentar a 
qual idade do atendimento e para que os funcionários da escola exerçam a função de 
vendedor. 
  
1.0.4  – Vinicius Gouvêa: Disse que o novo script está em processo de aprovação, porém 
ainda não foi  autorizado a ser implementado pelo conselho, e a apl icação dessas regras foi 
um equívoco. Por f im, pediu desculpas em nome do conselho ao sócio Jean Carlos.  
 
1.0.5  – Erico Oliveira: Enalteceu o evento que foi  real izado no úl t imo f im de semana “30 anos 
de Parapente no Brasi l” .  Expôs que esse é o espíri to do voo l ivre que a ação de fomentar o 
esporte é muito posit iva. Sugeriu que a entidade continuasse fazendo isso. Divagou sobre a 
di f iculdade hoje em dia, dizendo que é necessária muita vontade para se tornar um pi loto de 
asa-delta, e para se tornar um instrutor é preciso ter mais do que muita vontade. Por f im, 
expôs que esse evento foi  uma semente, e que a insti tuição deve continuar com esse foco, se 
possível,  mensalmente. 
 
1.0.6  – Marcelo Andrei (Moikano): Sol ic i tou que houvesse mais capacitação aos atendentes 
da escola, para neutral izar qualquer t ipo de ati tude tendenciosa no momento da venda. Por 
f im, sol ici tou que as ocorrências da rampa que são elaboradas pelos f icais, e entregues aos 
diretores técnicos ou conselho ét ico, devem ter as determinações respaldadas a equipe de 
f iscal ização. Pois é fundamental manter os f iscais em sintonia com as diretr izes dadas as 
ocorrências pela diretoria na sede.  
 
1.0.7  – Vinicius Gouvea: Considerou o scopo administrat ivo, juntamente com todos os 
desafios enfrentados pelo grupo, sendo a úl t ima parte do processo, comunicar os f iscais de 
rampa. 
 
1.0.8  – Flávio Dias: Expôs que tudo que chega para o grupo, é aval iado, é votado, e 
direcionado para os departamentos competentes. Por f im, disse que os funcionários,  
 
1.0.9  – Niraldo Pinheiro: Expôs que no dia 5 do mês de . . .  foi  fei to um relato pelo Gerente 
Administrat ivo Fi l ipe, que foi  apresentada ao conselho, porém ainda não houve nenhum 
posicionamento do conselho, dessa forma não houve nenhuma resolução do caso. Por ventura 
chegou ao conhecimento do mesmo, que o mesmo gerente, entre os sócios, expôs questões 
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que comprometem o seu caráter.  Por f im, sol ic i tou que o conselho arquivasse a denúncia 
sobre o mesmo, caso contrár io, anexará mais um fato sobre a sua defesa. 
 
1.1.1 – Os sócios instrutores presentes, questionaram o conselho qual foi  a def inição para o 
caso do Ricardo Lima “Pepé”. 
 
1.1.2 – O conselho respondeu que o caso dele está em observação e aval iação, e que ainda 
não foi  apurado. 
 
1.1.3  – Francisco Santos: Agradeceu a part ic ipação de todos que ajudaram na real ização do 
evento, principalmente a ação incansável do Clínio, e lamentou o fato dos pi lotos, sócios do 
clube, não terem comparecido no evento. Porém por outro lado, f icou satisfei to com as 
pessoas ele não esperava mas que deram um valor maravi lhoso ao evento. 
 

2 -  Reunião Fechada :  
 
2.1  – Escola: 
 

A) – Caso Zé da Rampa: Segundo informações colhidas, a versão apresentada pelo casal 
desmente o que afirmado pelo Zé da rampa, que os abordou na rampa. Os Cl ientes 
teriam falado o nome do Odi lon mas fecharam voo com Zé da rampa. 

B) – Caso Rodolfo: Os cl ientes da Escola já t inham fei to voo anterior com o pi loto. 
C) – Caso “Pepé”: Era uma Famíl ia com duas meninas, uma com 14 e outra com 18 anos. 

Relat ivamente à menor, os pi lotos deixaram claro que não poderiam fazer o voo, 
porém, ainda assim, a menor ter ia feito o voo com o “pepé”, mas o contrato ter ia sido 
assinado na secretaria pelo pai.  O associado foi formalmente comunicado para prestar 
esclarecimentos sobre o episódio.  
 

 
 
 
2.2  – Ricardo Lima: 
 
Pediu desculpas pelo fato ocorr ido, disse está muito tr iste e envergonhado, que foi  induzido 
ao erro, envolvido pelos sentimentos do pai e da menor, que era o sonho deles em real izar o 
voo, mas que esse sonho se tornou em pesadelo para ele. 
 
Ficou decidido que o sócio será suspenso por 30 dias por ter real izado o voo sem a 
contratação do seguro. 
 
2.3  Joe Vieira: Ficou decidido pelo conselho ético/administrat ivo a punição de suspensão de 
15 dias por captação indevida de voos. 
 
2.4  Jose Claudio – Ficou decidido pelo conselho ét ico/administrat ivo a punição de suspensão 
de 15 dias por captação indevida de voos.  
 
Incumbiu-se aos Diretores Técnicos, cada um na sua modalidade, a tarefa de elaborar as 
l istas de instrutores do clube para imediata public idade. 
 
2.5  – Colégio de Delegados: 
 
O conselho aclamou eleitos os Delegados inscri tos, rat i f icando, assim, o que del iberado ao 
longo das reuniões do Conselho. O documento que formal iza os nomes dos delegados será 
publ icado no site do clube e nas l istas dos associados. 
 
2.6  – Pauta Próxima reunião:  
 
a. Finanças 
b. Grupo “invasor” 
c.  Instrutores que estão atrasados 
d. Visão e missão 
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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. 

Presentes :  Luiz Ireno; Vinicius; Eleni lson Vogas, Carlos Trota, Ronaldo Falcão, Fabio 
Thomaz, Delton e Francisco Santos, Eduardo Graniço, Fábio Thomaz e Flávio Dias. 
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