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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO ÉTICO/ADMINISTRATIVO. 

 
 
Aos tr inta 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 
modalidade, abaixo l istados, o Conselho se reuniu e tratou dos seguintes assuntos: 
 
 

1 -  Reunião Aberta :  
 
O presidente agradeceu a presença de todos e, ato contínuo, expôs a todos um “pensamento” 
– a di ferença entre o gerente e o l íder.  Em seguida, passou a palavra aos associados 
presentes, na seguinte ordem: 
 
 

1.1 – Niraldo: Comentou que as demandas são inf initas e as possibi l idades l imitadas, e 
em razão disso devem ser escolhidas as prioridades.  

 
1.2 – Professor Eduardo: Comentou que houve eleição, porém até a presente data não 

houve a divulgação do nome dos eleitos no site. 
 

1.3 – Andre “Rock In Rio”: Reclamou que há turistas “ invadindo” a área de decolagem, e 
se haveria como impor um marco l imite para separar as pessoas do campo de 
decolagem. 

 
1.4 – Edu: Cobrou a instalação das placas informativas aos tur istas e dos adesivos do 

portão. Posteriormente, indagou sobre a reforma da rampa e manutenção “apl icação 
de verniz” nos quiosques na frente do clube. 

 
1.5 – Zero: Renovou seu pedido para retorno ao quadro de instrutores do Clube. 

 
 
 

2 -  Reunião Fechada :  
 
2.1  – Caso Jorge: 
 
Presente a reunião, oportunizou-se ao pi loto apresentar sua defesa. Com a palavra, disse que 
não queria apresentar “ justi f icativas” para seu acidente, mas que exporia os motivos que o 
levaram a decolar. Af irmou que não havia uma entrada forte de oeste, após anal isar a 
condição com o “Nito”.  Que quando chegou na rampa viu que o vento estava de frente, mas 
que era uma condição “falsa”. Que quando chegou no “nacional” não viu espaço para pousar, 
e como ele estava muito próximo ao muro, tomou uma “pancada”, e ainda conseguiu “estolar”  
a asa. Por f im, mencionou que “errou”, mas não decolou em qualquer condição, pois o vento 
estava de frente, e quando l igaram para baixo o voo foi  “autorizado”. Mencionou que embora 
t ivesse ocorrido o acidente, todos falam em histór ico, mas que há pessoas que acidentaram-
se mais que ele em número menor de tempo. Que ele sempre saiu consciente de seus 
acidentes e seus alunos nunca sofreram sequelas graves. 
 
DECISÃO DO CONSELHO: por del iberação unânime, o conselho decidiu adiar a decisão a f im 
de que seja melhor aval iado o tema. 
 
 
2.2  – Caso Zero:  
 
Por decisão unânime, o conselho decidiu mantê-lo afastado do quadro de instrutores, 
adotando como fundamento as razões expostas na decisão anterior.  
 
 
2.3  – Missão, Visão e Valores:  
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O conselheiro Fábio conduziu uma dinâmica entre todos a f im de f ixar os rumos em termos de 
plano estratégico do Clube. 
 
2.4  – Escola – Propostas de Mudanças Sugeridas pelo Presidente: 
 
A) -  Enxugar custos: Redução de 4 para 2 funcionários.  
B)- Alteração de algoritmo da f i la: Instrutor só vai quando f izer o Voo da escola e não cai com 
Voo próprio. Caso seja chamado para voar pela escola e esteja fazendo Voo próprio, cai da 
f i la. 
C)- Os 3 primeiros instrutores de cada modalidade na f i la, usarão uma identi f icação e poderão 
fazer captação na rampa e na praia. O instrutor que captar o Voo não paga a taxa da escola. 
D)- Planejamento de horários e trabalho dos funcionários para ot imizar em dias de pouco e 
muito movimento. 
 
Os tópicos acima foram apresentados pelo Presidente em forma de propostas. Não houve, em 
princípio, nenhuma del iberação do conselho sobre este tema. Ficou decidido que nas 
próximas reuniões o tema será debatido juntamente com outras ideias trazidas pelos 
conselheiros e associados e, assim que houver um consenso, será objeto de del iberação e 
implantação. 
 
 
2.5  – Diretor Técnico de Parapente: 
 
Ponderou que são poucos os pi lotos que estão com a habi l i tação vencida, mas que os 
mesmos estão empenhados em regularizar a si tuação. Além disso, falou sobre o incidente do 
Ary. 
 
 
 
 
Presentes :  Rony Falcão, Edson Augusto, Odi lon Borges, Humberto Moreira, Edu, Niraldo 
Pinheiro, Joe, Fabio Thomaz, Francisco Santos. 
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