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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO ÉTICO/ADMINISTRATIVO . 

 

 
Aos três dias do mês de setembro 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 modal idade,  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 que aval ia como “tr iste” a ausência de membros do conselho na 
reunião, mormente quando há assuntos importantíssimos pendentes de del iberação. 
Em seguida, pediu vênia para cri t icar o Diretor Técnico de Parapente, o qual,  na 
sua opinião, não tem part icipado  com af inco das questões técnicas, inclusive, na 
data de hoje, teria marcado encontro e simplesmente não apareceu e não deu 
notícia. Por f im, pediu esclarecimentos ao Presidente sobre o andamento do site e 
demais questões at inentes ao movimento da Escola. O presidente, ato contínuo, fez 
os esclarecimentos necessários.  

 
1.2 –  Mauricio :  Disse que gostaria de fazer uma “reclamação” quanto ao processo da 

f i la da escola. Segundo disse, não estaria compreendendo certos procedimentos.  
Questionou que, na sua visão, a funcionária da escola não ter ia cumprido o r i to 
correto e, no caso, ele ter ia sido preterido no “quem vai”.  Disse, mais, que gostaria 
de entender o motivo pelo qual é aceito que uma funcionária da escola seria f i lha de 
um pi loto. Falou, por f im, que considera prudente avaliar a funcional idade da “Duda”  
f rente à escola, haja vista que, na sua concepção, há pessoas mais quali f icadas 
para exercer essa função.  

 
1.3 –  Paulinho: Sugeriu que, caso o voo da escola não seja fei to no dia, que seja fei to 

um pré-cadastro com o aluno para o voo no dia seguinte, e aí sim o pi loto cair ia da 
f i la.  

 
1.4 –  Ni l ton Rangel :  Disse que voltaria a bater  na mesma tecla, que está suspenso há 1 

ano e sete meses, que já apresentou seus atestados.  
 

1.5 –  Jean Carlos Freitas : Disse que, após o acidente do Nogueira, ele ter ia aparecido 
ajudando a “resgatar” a menina. Que dias depois foi  abordado na praia por 
terceiros, que o disseram que era para ele tomar cuidad o, etc . . .  que foi  abordado 
pelo Nogueira, e que entre eles houve algumas discussões, porém, rei tera  que não 
aceita que seja imputado a ele coisas que não disse, que ouviu do Nogueira que ele 
o processaria.  E falou, mais, que em relação ao Paul inho, prestou os 
esclarecimentos sobre o caso.  

 
  

1.6 –  Nogueira: Disse que gostaria de responder ao Jean. Disse que o que falaram 
sobre ele é uma calúnia, que nunca afirmou  que bateria no associado ou que faria 
qualquer ato que o prejudicasse. Disse, em seguida, que tem perdido muito cl iente 
em razão do “preço mínimo”, que caso não haja f iscal izaç ão, os que agem 
corretamente continuarão sendo  prejudicados.  

 
 
 

2 -  Reunião Fechada :  
 
2.1  –  Por absoluta fal ta de quórum, não houve deliberação sobre nenhum assunto  
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Presentes :  Joe, Vinicius, Tavinho e Ireno.  
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