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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO ÉTICO/ADMINISTRATIVO . 

 

 
Aos vinte dias do mês de maio de 2019, 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 –  Luiz Octávio: Levantou a ideia de não haver mais os arquivamentos dos contratos 
impressos na sede. 

 
1.2 –  Trota: Expôs que é muito importante continuar mantendo os registros no sistema do 

clube, citou como exemplo o caso do Cláudio Odair que hoje faz voo duplo na França 
e que isso só foi possível graças ao histórico de registros no sistema mais a 
colaboração da CBVL. 

 
1.3 –  Francisco Santos : Expôs que na últ ima reunião da CBVL considerou algumas 

possibil idades de negociação sobre o caso do Walt inho e o caso cont inua em análise.  
 

1.4 –  Foi feito um brainstorm sobre o advogado Gustavo Cortes que está conduzindo o 
caso do Walt inho e que não cobrou honorários do clube, foi cogitado a possibil idade  
de homenageá-lo por este feito.  

 
 
 

2 -  Reunião Fechada :  
 

 
2.1 –  Caso do Walt inho: À princípio, foi exporto que a dívida chega na casa dos R$ 

600,000,00. Depois de um debate amplo real izado pela cúpula dos conselheiros, o 
presidente determinou que o assunto será levado para ser debat ido pelo colégio de 
delegados a f im de alcançar uma def inição sól ida.  

 
2.2 –  Rampa: Foi falado sobre a reforma dos guardas-corpos da rampa de parapente que 

está sendo realizada pelo André Jean (Faca), houve mudanças no projeto, por esse 
motivo o valor de mão-de-obra mudou e teve um aumento de 2.300,00 que será 
renegociado com o empreiteiro para  tentar diminuir o custo.  

  
2.3 –  Muro da área de pouso: O Fábio f icou responsável em apresentar algumas opções 

para execução da pintura do muro.  
 
 

2.4 –  Sinalizações: Foi falado sobre a possibi l idade de fazer  marcações de segurança para 
sinal izar alguns pontos estratégicos tanto no pouso tanto na rampa.  
   

2.5 –  Segurança: Foi solicitado pelo presidente a execução de um novo Safetyday  para 
avaliar os equipamentos com intuito de zelar pela segurança.  
 
Também foi debatido sobre a atual necessidade de ut i l izar equipamentos e acessórios 
homologados para o voo l ivre.  
 

2.6 –  Decolagem: Foi debatido a possibl idade de, nos casos em que estiver próximo do            
fechamento da rampa, para l iberar a decolagem de todos os pi lotos que est iverem 
aguardando, mesmo que exceda o horár io.  
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Foi exposto pelo presidente que no atual momento é necessár io cumprir as exigências 
do parque, pois essas regras estão estabelecidas no plano de manejo e o clube pode 
sofrer sansões em casos de transgressão da norma.  
 

2.7  –  Ni lton Rangel (Zero):  Na últ ima reunião foi solic itado a criação de propostas para 
reativação do instrutor as at ividades de voo duplo.  

  
  O conselho abriu amplo debate sobre o caso, levando em conta a progresso do 

sócio, aval iando que ele está ausente a dois anos afastado e n o últ imo ano ele tem 
trabalhado arduamente como resgate e tem real izado excelentes voos solos.  

 
Sendo assim, o conselho del iberou que o pi loto está apto a voltar a real izar voos sob 
algumas condições restr it ivas: (I)  1 voo por dia, (I I)  bandeira amarela para verde, (I I I) 
não pode part ic ipar da f i la da escola, (IV) alunos com no máximo 80kg e após 3 meses 
será reaval iado o progresso do instrutor pela comissão. 
 
 

2.8  –  Casos de Ética:  
 

    Não foi aval iado nenhum caso de ét ica.  
 
 
Presentes :  Joe, Edson, Fubá, Edu,  Vinic ius, Fabio, Chico, Ireno, Humberto, Assad e Delton.  
 
 

CONSELHO ÉTICO/ADMINISTRATIVO DO CSCVL 


