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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO ÉTICO/ADMINISTRATIVO. 

 
 
Aos vinte e três dias do mês de julho 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 Presidente Elei to, Joe, em sua primeira reunião no conselho, agradeceu a confiança nele 
depositada para gerir  o Clube. Informou que pretende cr iar um canal aberto de comunicação 
entre os associados e a Diretoria. Esclareceu que durante muito tempo relutou em assumir 
uma posição de dir igente do Clube, porém avaliou que ter ia chegado a hora de colaborar,  e 
que isso seria uma forma de agradecer pelo que o Clube fez por ele, em especial pela 
qual idade de vida que lhe proporcionou. O Vice-elei to, Edson, ponderou que foi  elei to não 
para atender os plei tos de uma categoria, mas que pretende dedicar-se ao clube 
coletivamente. Ato contínuo passou a palavra aos associados presentes, na seguinte ordem: 
 
 
1.1  – Jean Carlos: Disse, após as palavras iniciais do Presidente, que tudo que o Clube 
precisava era de uma diretor ia com a visão dos que assumiram. Ao f inal ,  parabenizou os 
elei tos. Disse ainda que há resistência entre os pi lotos quanto ao nome do Diretor de 
Parapente, que, na visão de muitos, deveria ser substi tuído. No mesmo sentido ponderou o 
Associado Jean.  
 
1.2 – Jean: Questionou a postura do atual Diretor Odi lon, o qual, segundo o Associado, o 
Diretor teria divulgado, na praia, ainda que informalmente, que daria andamento em questões 
“punit ivas”.  O Diretor Odilon ponderou que há o “certo e o errado”, não havendo meio termo. 
Disse que é falta grave reconhecer que há pi lotos fazendo voo com habi l i tações vencidas, e 
que essa é sua principal preocupação, e que pretende apenas cumprir as regras. 
 
1.3 – Navarro: Parabenizou a Diretoria e, em seguida, pediu atenção para falar sobre a 
escola, em especial  sob o método uti l izado para distr ibuir os voos na f i la,  e que não poderia 
permanecer a “malandragem” como meio de angariar voos. Insist iu em dizer que às vezes o 
voo é “vermelho”, embora, muitas vezes, a bandeira indique cor “amarela”. 
 
1.4  – Zero: Disse que ir ia direto ao Assunto. Ponderou que há mais de um ano está 
“suspenso”, mas que têm atestados e exames indicando que ele estaria apto a fazer voos. 
Diante disso, pediu que fosse revista a sua questão. Deixou documentos para análise da 
Comissão, a qual dará um parecer.  
 
1.5  – Lira: Indagou se ir iam continuar os votos “com os delegados” ou se retornará ao modelo 
anterior onde todos os associados elegiam os diretores. 
 
1.6  – Augusto Prates: Disse que não se sente representado pelos delegados do Parapente. 
Indagou, na sequencia, se a atual diretor ia será “covarde” de não responder suas cartas, e se 
será cumprida a ata onde foi  determinada “a punição para pi lotos que ut i l izarem resgates sem 
CNH”. O funcionário Felipe f icou responsável de entregar as respostas do Clube sobre as 
cartas. 
 
1.7  – Betinho: Indagou sobre a nova regulamentação da ANAC, se com isso haverá alguma 
modif icação das exigências do Clube. 
 
 

2 -  Reunião Fechada :  
 
2.1  – Debates Gerais: 
 
Regra da Fi la(pi loto que faz voo próprio não vai da f i la) ;  Revisão de regras de segurança ( 
oeste forte, delay da média, wind cheer, CB verão) a diretoria técnica poderia já definir  os 
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detalhes e levar pra reunião; compra de câmera e estação; Substi tuição de suspensão por 
multa (advogado poderia levar o texto para nossa anál ise);  Point de venda da escola em copa 
(Fabio poderia levantar detalhes de operação e custo);  Asa Eduardo (Edu, leve o custo e uma 
proposta); Divulgação Pessoal (o instrutor poderá passar seu contato para voo de outro dia 
quando quest ionado pelo cl iente na praia ou na rampa?); Reaval iação do organograma da 
escola (Joe vai levar estudo de plano para análise);  Proposta de câmeras na Rampa parque e 
anal isar propostas anteriores; Quiosque do Cristo; Vistoria Equipamentos asa e parapente. 
 
Os temas acima foram discutidos, mas sobre eles não houve nenhuma del iberação. Os pontos 
voltarão à pauta da próxima reunião para debate e definições. 
  
Presentes :  Rony Falcão, Edson Augusto, Odi lon Borges, Humberto Moreira, Edu, Niraldo 
Pinheiro, Joe, Fabio Thomaz. 
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