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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO ÉTICO/ADMINISTRATIVO . 

 

 
Aos oi to dias do mês de outubro 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 –  Rodolfo: Ponderou sobre a rampa de parapente, a qual, na sua visão, precisaria 
de uma calha para recolher a água que pinga em caso de chuva. Disse, por f im, que 
seria interessante, quando da reforma da rampa, cogitar uma parte coberta para 
abrigo de pessoas e equipamentos. 

 
1.2 –  Zé Paulo: Ponderou sobre a questão do preço mínimo, que atualmente não tem 

conseguido fechar voos. Apresentou, em seguida, uma proposta singular para 
atender os “sababas” em caso de voo de praia.  

 
1.3 –  Jean: Ponderou que o preço mínimo deve prevalecer em todos os casos. 

 
1.4 –  Ique: Disse que o Clube tem muita representatividade, e que isso deve ser 

observado para efei to de seguranças, portanto, isso justi f icaria o preço mínimo, 
pois, do contrário, equipamentos f icariam em se gundo plano. 

 
1.5 –  Apresentação Rafael :  O pi loto Rafael,  associado do clube, apresentou ao 

conselho uma proposta para que fosse criado um acervo histórico/museu do voo 
l ivre, e que haveria, inclusive, a possibi l idade de arrecadar recursos públicos 
através de leis de incentivos f iscais. Disse, também, que o apoio do clube seria 
importante para legit imar e respaldar essa iniciat iva de projeto, pois, ao f inal,  o 
acervo seria do Clube São Conrado de Voo l ivre.  

 
 
 

2 -  Reunião Fechada :  
 

 
2.1  –  Reforma da Rampa: (i)  rampa parapente: O material  será adquirido imediatamente e a 
pretensão é inic iar a reforma ainda essa semana, na quarta -feira, segundo promessa do 
Andre Jean (faca);  ( i i)  rampa asa: com a palavra o Conselheiro Fábio, indagou sobre a 
deliberação dos delegados, os quais, segundo soube, reunidos em assembleia, ter iam 
rejeitado a elevação da rampa em 1 metro por ocasião da reforma. Disse, mais, que gostaria 
de informação se de fato isso ocorreu e se a AGE foi legalmente conduzida . Foi explicado, 
pelo conselho, que a consulta aos delegados se deu de maneira regular.  Foi explicado, ainda, 
pelo Conselheiro Fábio, que coube ao mesmo, com autorização do Conselho, elaborar 
pesquisa entre os Associados sobre o tema mudança da rampa, e que  o resultado teria 
indicado que 67,7% dos associados ter iam se manifestado a favor de subir a rampa em um 
metro, consoante demonstração gráfica anexa. Disse, por f im, que a consulta ocorreu através 
de um “meil ing” encaminhado  a todos os interessados, os quais t iveram a oportunidade de 
manifestar sua posição em relação ao tema, sendo esta maior pesquisa de consulta já 
real izada em São Conrado.  
 
2.2  –  Pacote do Preço Mínimo: De início, por unanimidade, del iberou -se pela manutenção do 
preço mínimo. Posteriormente, apresentadas algumas propostas sobre o valor do preço 
mínimo, por maioria de votos, estabeleceu-se o preço de R$ 499,00, mantido portanto o valor 
estabelecido na ata anterior e, para o horário de verão, o preço de R$ 549,00 , incluindo foto e 
vídeo.  
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2.3  –  Instalação da Estação: Deliberou-se, por unanimidade, que a estação nova será 
instalada na rampa e, em breve, será adquirida uma outra, mais simples, para ser instalada 
no pouso. Sobre o r isco de erosão, del iberou -se pela solução de f ixar a encosta com bambu 
mir im, consultado o parque.  
 
2.4  –  Gestão da Escola: Deliberou-se, por unanimidade, manter o decidido na ata anterior 
sobre a contratação de um gestou profissional.  Porém, até que esse prof issional seja 
selecionado, o que já está em curso, a gestão da escola será exercida, emergencialmente, e 
pelo prazo de dois meses, pelo Diretor Financeiro Niraldo, o qual se colocou à disposição 
para exercer essa função provisória. O Conselheiro Fábio anunciou que o contrato do 
quiosque foi  assinado. Questionou, por f im, se levaria uma pessoa da equipe para trabalhar 
no quiosque ou se haverá uma contratação específ ica. Deliberou -se, por unanimidade, por  
autorizar o Conselheiro Fábio a contratar um funcionário e, até que haja a contratação, a 
funcionária Eduarda será removida para trabalhar no quiosque.  
 
2.5 –  Escola e Passivo Trabalhista : O Diretor f inanceiro, Niraldo, expôs ao conselho  a 
necessidade de equalizar as contas do setor Escola. Além disso, enfatizou que existe o 
passivo trabalhista relativo a ação Judicial do Ex -funcionário Jorge Miguel, que, apesar de o 
clube ter recorrido da sentença condenatória, a qualquer momento, não surt indo efeito o 
recurso interposto, surgirá esse débito para pagamento. Propôs -se, ante esse cenário, que o 
clube avalie a possibi l idade de fazer um acordo, nos patamares ofertados pelo e x-funcionário, 
mediante pagamento parcelado. O Conselheiro Edu incumbiu -se de tratar desse tema com o 
Miguel, diretamente.  
 
2.6  –  Requerimento de Ingresso de Instrutores  –  Parapente: 
 
Por unanimidade de votos, o conselho:  
 

A) –  DEFERIU o requerimento de ingresso dos Associados DANIEL MAYALL MORAES DE 
ARAUJO e EDUARDO PEREIRA EISENLOHR, por terem ambos cumprido integralmente 
os requisi tos estabelecidos no Regimento Interno.  

 
B) –  INDEFERIU o requerimento de ingresso dos Associados ANDRE DO PONTE 

CELESTINO e FABRICIO DECKER SCHMITZ, os quais não cumprem um dos requisitos, 
qual seja, o de ser associado ao clube há no mínimo 05 (cinco) anos.  
 

 
Os pi lotos que t iveram o requerimento deferido deverão procurar o Diretor Técnico de 
Parapente (Delton Leuri)  a f im de ob ter informações sobre a sua localização na f i la e quais as 
prerrogativas adquiridas, consoante quadro sinót ico estabelecido no regimento interno.  
 
2.7  –  Julgamentos:  
 
Os casos del iberados e as punições aplicadas serão comunicados aos pi lotos através do 
sistema. 
 
 
Presentes :  Joe, Vinicius, Ireno, Chico, Edu, Edson, Roni, Fábio  
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