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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO ÉTICO/ADMINISTRATIVO . 

 

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

 
 

1 -  Reunião Aberta :  
 
O Conselheiro Vinícius agradeceu a presença de todos e, a to contínuo, passou a palavra 
aos associados presentes, na seguinte ordem:  
 
 
1.1 –  Navarro: Sol ic itou ao presidente autorização para representar o Clube junto ao 
Parque a f im de viabil izar algumas podas de árvores na rampa.  
  
 

2 -  Reunião Fechada :  
 

 
2.1 –  Plano de Manejo do Parque.  
 
Enfat izou-se, inic ialmente, que o parque endureceu a f iscal ização no que tange a 
observância do período de permanência de associados e vis itantes no interior do parque. 
Hoje, segundo consta do plano, o acesso e permanência de pessoas é permit ido entre 
08:00h e 17:00h e, no horár io de verão,  entre 08:00h e 18:00h. Esclareceu-se, também, que 
meses atrás, a Confederação foi avisada para que o Clube se adequasse a estes horários, 
porém, por uma falha na comunicação, o Clube acabou não tomando ciência  dessa 
orientação. Incumbiu-se ao advogado, por f im, a tarefa de elaborar uma proposta a ser 
apresentada, com urgência, ao parque  com objet ivo de conseguir  uma f lexibil ização deste 
horário para acesso dos pi lotos e associados. Esta proposta visa dialogar com as 
autor idades para atender as necessidades do Clube  e o momento ser ia super oportuno, 
pois, como informado pelo parque, a câmara está discut indo mudanças no Plano de Manejo.  
 
2.2 –  Finanças.  
 
Os conselheiros presente, l iderados pelo Vice-Presidente, abriram debate sobre a atual 
conjuntura das f inanças do Clube. Após longa e det ida anál ise de documentos, consultados 
os funcionár ios, avaliou-se que o Clube precisa de aporte de recurso para pagar suas 
despesas ordinárias até o f im do ano. Ponderou-se, pois, que seria prudente que o conselho 
adotasse medias urgentes para manter as f inanças do clube equi l ibradas, haja vista que, 
consoante informações do setor f inanceiro, e pelas projeções atuais, o clube não teria 
recurso para arcar com suas despesas até o f im do ano.  
 
Ante esses dados, a f im de evitar uma cota extra em breve, o conselho decidiu promover 
alterações na sua captação de recurso.  Assim, como exposto por todos, a solução ser ia 
aumentar a “taxa” do Clube (contr ibuição adicional por voo real izado). Por unanimidade de 
votos, decidiu-se o seguinte:  
 
A –  Elevar a “taxa” para R$ 60,00;  
B - Voos pela escola pagarão R$ 60,00 + R$ 40,00;  
C –  Preço mínimo elevado para R$ 500,00.  
 
Just if icou-se a mudança dos preços, na visão do conselho, pela necessidade inadiável de 
promover reforma na rampa; obter o fechamento do ano f iscal sem um profundo déf icit ;  
absoluta importância de f irmar a parceria com a Rio Tour ,  no quiosque em Copacabana, 
cujo objet ivo é ser reconhecido no r i o como uma atividade legal apoiada pela Empresa de 
Turismo. Isso signif icaria, na visão do conselho, um importante avanço para a at ividade voo 
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l ivro, a qual,  a part ir  de então, com a chancela da Rio Tur, poderia ser l ivremente explorada 
pelos associados junto aos hotéis, guias, etc . . . .  
 
Por f im, visando a adaptação e conhecimento de todos sobre os novos parâmetros, decidiu -
se que os novos valores serão cobrados a part ir  de 01/10/2018.  
 
 
2.3 –  Diretor de Operações.  
 
Em reunião real izada ontem, a f im de ampliar a segurança das decolagens e pousos, o 
conselho, com fundamento no Art 19º, XII,  do Estatuto do Clube, designou o Associado 
Albino Lopes da Costa Neto para exercer a função de “dir igente de Operações ”.  As 
atr ibuições do operador , suas at ividades e l imites serão del ineadas em ato normativo que 
será expedido pelo Presidente.  
 
2.4 –  Delegação aos Diretores Técnicos:  
 
Foi proposto, e acatado pelo Conselho, a delegação de algumas funções que f icarão a cargo 
dos Diretores Técnicos de cada modalidade. Caberão a estes diretores, diretamente, 
del iberar sobre as infrações cuja penal idade prevista no regimento interno seja de 
notif icação, advertência e suspensões já est ipuladas. A anál ise dos casos de infração ét ica 
continuam sob o comando do conselho. Além disso, caso julgue necessár io, o Diretor, nos 
casos de sua alçada, poderá trazer a questão para ser aval iada pelo conselho.  
 
2.5 –  Ingresso de Associado.  
 
Por unanimidade de votos, del iberou -se pelo ingresso do piloto André Luiz Carneiro de 
Araújo Si lveira como novo associado do Clube.  
 
2.6 –  Ingresso de Instrutores de Parapente:  
 
Por unanimidade de votos, ante a ausência de muitos conselheiros, deliberou -se por adiar , 
para a próxima reunião, a anál ise do parecer do advogado sobre o c umprimento das regras 
por três pi lotos que pleiteiam o ingresso no quadro/f i la de instrutores no quadro do Clube, 
modal idade parapente.  
 
 
2.7 Julgamentos:  
 
Casos de Infração ao preço mínimo –  Enfat izou-se, inic ialmente, que os pilotos f lagrados  
desrespeitando as regras  após a reunião do conselho ocorr ida no dia 13/08/2018 1,  mesmo 
que seja a primeira vez,  serão suspensos caso provado que agiu em desacordo com as 
regras. 
 
Feitas estas observações, passou-se a anál ise dos casos notif icados ao Conse lho.  
 
Dos quatro casos que versavam sobre desrespeito ao preço mínimo, observou -se que todos 
eles, apesar de provados, foram prat icados em data anterior a 13/08/2018, portanto, sendo 
a primeira vez que foram constatadas infrações por  3 destes pilotos, eles foram penal izados 
com uma Advertência. 1 dos 4 casos, por também ter t ransgredido o procedimento 
administrat ivo/operacional,  foi penalizado com suspensão de 10 dias. O conselho del iberou, 
também, que outros dois pi lotos fossem comunicados para apresentar suas razões pelo 
possível descumprimento da regra do preço mínimo, os quais serão aval iados na próxima 
reunião.  
 

                                           
1 Item 2.9 da ata do dia 13/08/2018: 

 

2.9 –  Novo aviso sobre a po l í t ica do preço mín imo.  

 
Não serão  expedidas novas not i f icações em caso de in f ração .  A  par t i r  de então será  apl icada a  penal idade de 
15 d ias de suspensão,  consoante estabelec ido no código de ét ica.  
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Em seguida, foram aval iados outros três casos de infrações administrat ivas. Em um deles, 
por ter o pi loto voado sem o registro do aluno, apl icou -se a penal idade de advertência. Os 
demais, por ter o conselho reputado a não ocorrência de infração, nenhuma med ida foi 
tomada.  
 
 
 
 
Presentes :  Vinic ius,  Edu, Ireno, Humberto, Edson Augusto.  
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