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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO ÉTICO/ADMINISTRATIVO . 

 

 
Aos vinte 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, a to contínuo, passou a palavra aos 
associados presentes, na seguinte ordem:  
 
 

1.1 –  Delton: Enfat izou a necessidade de revisão dos parâmetros de voo, inclusive, 
alertou que o “Safety Day” pode ser mais efet ivo com os cr i térios de segurança. 
Que tem conversado com os Diretores e está dispost o a colaborar.  O associado 
Daniel  Sena, inclusive, propôs impor a restr ição de peso para os alunos. Pelo 
Presidente foi  dito que essas questões serão debatidas com urgência e prioridade. 
Disse, por f im, que considerou posito o uso dos crachás.  

 
1.2 –  Navarro: Voltou a requerer que o conselho delibere sobre o procedimento do 

Niraldo. Por f im, expôs que, apesar de ter sido contra o uso do crachá, fez uso do 
mesmo a f im de contr ibuir para o desempenho da escola.  

 
1.3 –  Flavinho: Primeiro, pediu esclarecimentos sobre a dinâmica do uso do crachá.  

Após, sugeriu a adoção de taxa única para todos os voos, sem diferença entre voo 
próprio e da escola.  

 
1.4 –  Rodolfo: Disse que queria parabenizar a nova diretoria, em especial  ao Joe pelas 

at i tudes em relação à escola. Com relação ao uso do crachá, disse que está 
satisfeito com a proposta. Disse, mais, que requer seja avaliado seu ingresso na 
escola do Clube.  

 
1.5 –  Ique: Elogiou a abertura da Diretoria para novos canais de comunicação  a f im de 

obter “a opnião” dos pi lotos instrutores e demais associados. 
 

 
1.6 –  Professor Eduardo: Disse que, ao iniciar a reunião, não sabia do que se tratava o 

assunto “crachá”. O Presidente esclareceu ,  em seguida, que por um lapso a ata da 
reunião anterior ainda não foi publicada, daí a desinformação.  

 
1.7 –  Augusto Prates: Disse que, em decorrência dos repetidos acidentes, cobrou a 

formação de uma equipe de segurança de voo. Solici tou que a oi t iva do associado 
Niraldo ocorresse em reunião aberta. Por f im, requereu que análise do caso 
“Niraldo” seja aberto a todos.  

 
1.8 –  Marcelo Moikano: Mencionou que é dever dos Diretores cumprir as regras do 

Clube, e que nenhum Diretor tem poder para mudar parâmetro ou descumprir o que 
é deliberado pelo coletivo da Comissão.  

 
1.9 –  Jean Carlos: Elogiou o trabalho que a diretoria vem desenvolvendo. Em seguida, 

citou o Art.  3 do Estatuto do Clube, o qual,  em sua redação, afi rma ser indevido 
qualquer t ipo de discriminação, porém, a seu ver, ele e seu cl iente estariam se ndo 
discriminados. Que tenta falar com a seguradora e não consegue. R elatou também 
que o Caldeira ter ia instruído o funcionário Alexandre a não municiá -lo com 
documentos e “provas”.  
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2 -  Reunião Fechada :  

 
2.1  –  Funcionária da Escola: Pelo Presidente foi  esclarecido que em nenhuma hipótese teve a 
intenção de ofender ou denegrir  a imagem de ninguém.  
 
 
2.2  –  Caso Nogueira: O Vice Presidente lembrou que desde maio já t inha manifestado 
preocupação com o pi loto, que até tentou conversar com ele, mas não conseguiu. Inclusive, 
teria tentado acalmá-lo no dia do acidente.  
 
 
2.3  –  Reunião de Parâmetros e Diretoria Técnica : Foi del iberado que a diretoria técnica fará 
uma reunião no próximo dia 27 de agosto para discutir esse tema e trazer propostas 
objetivas. 
 
2.4  –  Parceiros da Escola “al l  sports” :  O presidente disse a todos sobre as tratat ivas com o 
Marcos Pessoa. 
 
Deliberou-se, por proposta do Presidente da CBVL, pela indicação do Associado “Tavinho” 
como representante dos interesses do Clube na Reunião junto ao DECEA.  
 
2.5 –  Niraldo: sem o quórum adequado, o conselho decidiu remarcar a análise do 
procedimento para a próxima reunião.  
 
 
Presentes :  Rony Falcão, Edson Augusto, Edu, Joe, Vinicius, Humberto, Tavinho. 
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