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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO ÉTICO/ADMINISTRATIVO . 

 

 
Aos 23 dias do mês de maio de 2022, às 17:30 em reunião fechada,  convocada 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 Edson Augusto, abriu a reunião agradecendo a presença de todos , ato 

contínuo, deu início ao assunto da pauta  do dia. 

 
 
1.1 –Assuntos Gerais: O senhor Waldir Ferraz esclareceu que a lei  de incentivo 
para exportação de aeronaves não motorizadas como asa delta, não teve êxito em 
lograr a isenção para o parapente pois, durante o processo de fundamentação do 
projeto, houve um equívoco onde o parapente foi  atrelado na categoria de paraquedas 
e sol ic itou para que o representante da modalidade apresentasse os esclarecimentos 
necessários para que o órgão responsável pela criação da lei  faça a correção.  
 
 
2.0 –Termo Nada Opor –  Irancir:  Solici tou ao presidente para emit i r  um termo de 
nada opor, documento exigido pela prefei tura, para que ela seja autorizada a instalar 
um quiosque na área do gramado de pouso em frente o estacionamento da rua.  
 
O presidente orientou-a a procurar o presidente da CBVL pois o documento Nada 
Opor apresentado por ela foi assinado na época pelo presidente da Confederação. 
Orientou ainda para que ela contatasse o Alex Brasi l  para suporte.  
 
 
3.0 –Questões Técnicas:  O sócio Luiz Ireno sol ici tou a diretoria para rever os 
parâmetros para decolagens de alunos e se possível criasse procedimentos. Citou 
como exemplo o caso de um aluno que t inha 5 voos que por inexperiência decolou em 
condições perigosas para pi lotos iniciantes.  
 
Sugeriu também que durante a entrevista com novos pi lotos para análise do 
requerimento para ingresso no quadro de sócios do clube, enfatizasse que o aluno 
explicasse como foi formado.  
 
 
O sócio Marcelo (Moikano), sol ici tou a revisão dos parâmetros de sanções referente 
a área técnica da asa-delta. 
Sugeriu que o diretor técnico receba uma cart i lha com todos os parâmetros que deve 
seguir.  
Sugeriu também a revisão referente a decolagem de alunos.  
 
 
3.1 –Cota Extra: 
 
O sócio Luiz Ireno sol ici tou o f im da cota extra, a apresentação dos gastos referente 
a arrecadação da cota extra, apresentação de planejamento f inanceiro, rest i tuição do 
valor pago da cota extra , que seja informado o valor estipulado para cota extra e 
quando foi concluído o levantamento de recursos.  
 
Por f im sol ic itou que após informado a data de conclusão da cota extra, onde chamou 
de primeira etapa, seja real izado o levantamento da contribuição referente a segunda 
etapa da cota extra, onde, segundo ele, é uma cobrança equivocada e que, este valor 
deve ser resti tuído integralmente ao pi loto.  
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4 –  Reunião Fechada 
 
4.1 –Orçamentos: a empresa Foniport LTDA, apresentou orçamento para 
instalação de placas solares na rampa de R$ 10.297,59.  
 
A diretoria aprovou o orçamento por unanimidade para pagamento a vista. 
 
 
5.0 –Cota Extra / Matrícula:  
 
O conselho extinguiu a cota extra a part i r  de 01/06/2022.  
 
Será publicado uma errata para a ata do dia 17/05/2021 pois, o entendimento é que 
a taxa extra foi paga pelos cl ientes, pois o preço do voo foi ajustado conforme o valor 
da cota extra.  Além disso, a termologia “Taxa” está equivocada, pois na prática os 
alunos pagam o registro de matrícula.  
 
A part i r  de 01/06/2021 o valor da matrícula aluno passará de R$ 100,00 para R$ 65,00 
e o seguro permanecerá à R$ 5,00 , total izando R$ 70,00.  
 
Essa decisão será novamente debatida na próxima reunião do conselho.  
 
 
 

6.0 –  Procedimentos Éticos Administrativos 
 
 
6.1 –  Ética: Na ocasião não foram avaliados casos de ét ica. 
 
 
Presentes:  Edson Augusto, Cl inio Araújo, Eduardo Itajahy, André Tavares, Rodrigo 
Lira, Maurício Grumari,  Alberto Carel i ,  Eleni lson Vogas, Humberto Moreira e Marcelo 
Araripe. 
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