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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO ÉTICO/ADMINISTRATIVO. 

 
 
Aos seis dias do mês de agosto de 2018, às 17:30h em sessão aberta e às 18:00h 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 sua visão sobre algumas 
medidas que considera prioridade: 
 

( i )  Aquisição de estação meteorológica; ( i i )  reforma da rampa – teria pretenso parceiro 
interessado em colaborar com a execução da obra; ( i i i )  revisão de parâmetros de 
segurança.  

 
Após falar sobre cada tópico, passou a abordar os números da escola, os quais indicavam 
que este segmento do clube era absurdamente defici tário e, por essa razão, precisa passar 
por reformulações.  
 
 Em seguida, passou a palavra aos associados presentes, na seguinte ordem: 
 
 

1.1 – Daniel  Sena: Sugeriu que o f iscal fosse responsável por informar a mudança de 
bandeira aos pi lotos instrutores.  

 
1.2 – Lira: Questionou se a escola não rendeu frutos, porque não encerrar as at ividades 

dela? O presidente consignou que, no seu ponto de vista, a escola precisaria 
apenas de uma reformulação. 

 
 
 

2 -  Reunião Fechada :  
 
2.1  – Reforma da Rampa: 
 

A) – Reforma da rampa de Asa e Parapente – Relativamente à rampa de Asa, del iberou-se 
por aguardar a reunião de quarta-feira, onde serão discutidas algumas mudanças. No 
tocante a reforma de Parapente, decidiu-se, por maioria de votos, que haverá a 
reforma, porém será inic iada em conjunto com a reforma da Asa, ou seja, serão 
real izadas em conjunto e ao mesmo tempo.  

 
2.2  – Estação Meteorológica: 
 
Deliberou-se, por maioria, adquir ir  as duas estações meteorológicas. 
 
2.3  – Aquisição e instalação de câmera web: 
 
Deliberou-se, por unanimidade, por adquir ir  a câmera e contratar o serviço de instalação. 
 
2.4  – Contratação de Fiscais: 
 
Deliberou-se, por unanimidade, pela contratação de dois funcionários, sendo que um 
substi tuirá funcionário já em at ividade e outro será uma contratação para suprir  deficiência.  
 
 
 
 
2.5 - Possibi l idade de substi tuição de penalidades por multa: 
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Deliberou-se por aguardar a proposta de texto que será elaborado pelo advogado. 
 
2.6  – Demandas da Escola: 
 

A) – Criação dos “seis crachás”: 
 
Serão criados três crachás para cada modalidade, asa delta e parapente:  Crachá rampa; 
Crachá praia; Crachá quiosque. 
 
 Ás 08:00h da manhã, após abertura do centro de voo, será fei ta a pr imeira chamada do dia 
para as três posições: rampa, praia e quiosque, os melhores colocados escolherão qual 
crachá irão pegar por ordem da f i la da escola.  
 
A pessoa com o crachá rampa subirá imediatamente para rampa a f im de vender um voo na 
rampa e descer voando com um voo de rampa ou um voo do quiosque da praia, caso ele  
esteja bem posicionado na f i la na hora da chamada do voo. Mesmo que chegue uma pessoa 
melhor colocada na f i la este não poderá reivindicar o crachá rampa, uma vez que o instrutor 
pega o crachá rampa ele tem o direito de f icar na rampa o tempo que for necessário para que 
ele  consiga voar naquele dia. 
 
Caso apareça um voo no quiosque e o pi loto que está na rampa é o melhor colocado para 
voar o próximo pi loto que for assumir o Crachá rampa f ica com a responsabil idade  de subir 
com o aluno para a rampa. 
 
Crachá praia: 
 
O crachá praia permit irá que o pi loto que o est iver usando possa fazer a venda de voos pela 
praia de São Conrado. O pi loto que abordar pessoas interessadas em voar devem seguir o 
scr ipt de atendimento e levá-las ao quiosque da escola. Caso a pessoa que foi  conduzida ao 
quiosque queira voar o pi loto com o crachá praia terá pr ior idade para voar com a pessoa, 
caso o tur ista chegue diretamente ao quiosque este voo será só pi loto melhor colocado na 
f i la.  O crachá Praia será trocado de pessoa sempre que uma pessoa melhor posicionada na 
f i la reivindicar o mesmo. 
 
Crachá quiosque: 
 
O crachá quiosque f icará com o pi loto melhor colocado na f i la que esticar na praia para que 
os atendentes já saibam quem é o pi loto melhor colocado, somente o instrutor que está na 
rampa pode estar acima da f i la de quem está com o crachá quiosque. 
 

B) – Consulta sobre temas em Aplicativos de mensagens: 
 

Sugeriu-se encaminhar aos associados, para debate, em cada modalidade, as seguintes 
propostas:  
 

( i )  Asa Delta: Continua do jei to que está; Só cai da f i la quando f izer voo da escola. 
 

( i i )  Parapente: Continua do jei to que está; Só cai da f i la quando f izer voo da escola; só 
cai fazendo o segundo voo ou o primeiro da escola. 

 
C) – Uniformes: 

 
Deliberou-se, por unanimidade, pela compra dos uniformes orçados pela secretaria. 
 

D) – Devolução de “Taxa”: 
  
Deliberou-se, por maioria, pela devolução integral  da “taxa”.  
 

E) – Cliente “oculto”: 
 
O procedimento de f iscal ização continuará e será circulado um novo aviso aos pi lotos sobre 
as punições em caso de desrespeito ao preço mínimo. 
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F) -  Voo duplo entre pi lotos: 

 
Está permit ido, e o instrutor não cai da f i la e não contabi l iza como número de voo. 
 

G) - Aluguel do gramado - empresa francesa: 
 
O presidente comunicou ao conselho que foi  procurado por uma mult inacional francesa a qual  
manifestou interesse em locar o espaço do gramado, num domingo, para fazer uma festa com 
seus funcionários no f im de ano. Comentou, ainda, que em conversas iniciais com a empresa, 
ao falar sobre a necessidade de reforma das raspas do clube, a mult inacional ter ia se 
interessado em promover as reformas – a depender dos custos – e f i rmar uma “parceria” com 
Clube. 
 
Dito isso, passou-se a del iberar sobre as condições de preço para aceitação de eventuais 
propostas. Considerando que os custos para reforma das rampas giram em torno de R$ 
50,000,00 para a rampa da Asa e R$ 15.000,00 mega rampa, esses valores serão 
apresentados e, caso a mult inacional concorde em “bancar”,  f ica automaticamente autorizado 
o uso do gramado para a pretendida festa. Caso haja acordo para pagamento parcial das 
despesas da rampa, propôs-se o valor de R$ 35.000,00. Por f im caso não sobrevenha 
parceria com os custos da rampa, pela só locação do gramado, por maioria de votos, o 
conselho del iberou por f ixar o valor em R$ 10.000,00. 
 
 
Presentes :  Rony Falcão, Edson Augusto, Edu, Joe, Fabio Thomaz, Vinicius, Betinho, 
Tavinho. 
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