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DE AERONAVES – AOPA BRASIL 

 

 

ESTATUTO SOCIAL 

 

 
Lei 10.406/2002 e 11.127, de 28 de junho de 2005. 

 

 

CAPÍTULO I 

DA ENTIDADE E SEUS FINS 

 

Art. 1º. A ASSOCIAÇÃO DE PILOTOS E PROPRIETÁRIOS DE AERONAVES, 

denominada pela sigla AOPA BRASIL, foi fundada no Brasil aos vinde e oito dias do 

mês de março de mil novecentos e setenta e dois, na Cidade e Estado de São Paulo, 

constituindo-se como pessoa jurídica de direito privado, por tempo indeterminado, de 

âmbito nacional, sem fins lucrativos, de caráter representativo, estando devidamente 

inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda, CNPJ sob 

nº 43.789.205/0001-00. 

 

Art. 2º A AOPA Brasil tem sua sede administrativa na Praça Alpha de Centauro (Centro 

de Apoio II), nº 54, térreo, conjunto 03, Alphaville, município de Santana de Parnaíba/SP 

– Cep 06541-075, podendo estabelecer ou suprimir sede(s) operacionais(s) conforme 

deliberação da sua Diretoria Executiva e aprovação prévia pelo seu Conselho de 

Administração, com intuito de melhor servir às suas finalidades e interesse dos seus 

associados.  

 

Art. 3º A AOPA BRASIL tem por finalidade:  

 

a) Desenvolver, fomentar, incrementar, preservar, e representar os interesses da 

Aviação Geral do Brasil. Aviação Geral é considerada toda atividade aérea 

excetuando-se a aviação comercial regular, aviação comercial regional, toda 

aviação engajada em atividades comerciais regulares e a aviação militar; 

b) Promover a otimização de meios para uso de ativos aeronáuticos dos seus 

associados, a segurança de suas operações, e estimular a aviação geral para uso 

pessoal, para negócios, recreação, transporte particular e de instrução, promover 

a ciência e o desenvolvimento da indústria aeronáutica, a disseminação de 

tecnologias que propiciem o aumento de toda a segurança das operações 

aeronáuticas, bem como a prática saudável do voo com aeronaves; 

c) Incrementar e estimular o uso de aeronaves particulares civis, através do 

desenvolvimento do sistema de aviação civil brasileiro, seus aeródromos, auxílios 

à navegação, comunicação, informação meteorológica, e todas as atualizações 



 

 

técnicas de equipamentos e forma mais desburocratizada possível, em 

alinhamento com as melhores práticas internacionais; 

d) Representar os interesses de seus associados junto dos atuais órgãos gestores da 

aviação civil brasileira: Conselho Nacional de Aviação Civil – CONAC; 

Secretária de Aviação Civil – SAC; Departamento de Controle do Espaço Aéreo 

– DECEA; Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC; Empresa Brasileira de 

Infraestrutura Aeroportuária – INFRAERO, Departamentos Estaduais de 

Transporte e Infraestrutura responsáveis pela administração de aeroportos, bem 

como todas as demais empresas públicas, de economia mista ou privadas, cujas 

atividades afetem direta ou indiretamente a atividade aeronáutica, através da 

participação ativa na discussão, elaboração e negociação de propostas, 

fundamentadas nas disposições e na legislação aeronáutica vigente no Brasil ou 

recomendação de entidades congêneres internacionais, sugerindo, com 

fundamento nos dispositivos legais atualizados da ICAO/OACI e Órgãos ou 

Agências Reguladoras da Aviação Civil de outros países, fornecendo subsídios 

para a formulação da política da aviação geral, atualizada, moderna, de forma a 

manter coerente com a praticada nos demais países e adequada ao Brasil; 

e) Permanecer filiada ao Conselho Internacional das Associação de Pilotos e 

Proprietários de Aeronaves – IAOPA (International Council of Aircraft Owner 

and Pilot Association), órgão que congrega todas as associações congêneres no 

mundo, que se encontra sob a gestão da AOPA sediada nos Estados Unidos da 

América; 

f) Oferecer a maior quantidade possível de parcerias em benefício dos seus 

associados, através dos convênios ou outros meios legais, junto a todo tipo de 

empresas que atuem direta ou indiretamente para a produção ou comercialização 

de produtos ou serviços que reduzam custos, aumentem a qualidade, a segurança 

ou aprimorem a atividade aeronáutica dos nossos associados; 

 

Parágrafo I – A AOPA BRASIL não participará de quaisquer atividades 

ou manifestações de fins político-partidárias, religiosas ou raciais. 

 

Parágrafo II – Para comprimir suas finalidades sociais, a AOPA se 

organizará em tantas unidades quanto se fizerem necessárias, em todo o 

território nacional, as quais funcionarão mediante delegação expressa da 

matriz, e se regerão pelas disposições contidas neste estatuto pela 

Assembleia Geral. 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO II 

DA ORGANIZAÇÃO 

 

 

Art. 4º A AOPA BRASIL está organizada em quatro órgãos decisórios: Assembleia 

Geral, Conselho de Administração, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal. 

 

4.1 Assembleia Geral 

 

4.1.1. A Assembleia Geral é o órgão máximo e soberano da Associação, 

constituída pela totalidade de seus associados em pleno gozo de seus direitos, que 

regerá o funcionamento da AOPA BRASIL através de Assembleias Gerais 

Ordinárias (AGO) e Assembleias Gerais Extraordinárias (AGE). 

 

4.1.2. A Assembleia Geral Ordinária será realizada uma vez por ano, nos três 

meses após o término do ano fiscal, através de convocação feita pelo Presidente 

do Conselho de Administração, a todos os associados, em no mínimo, 30 (trinta) 

dias corridos de antecedência, através de mensagem eletrônica por e-mail 

constante no cadastro de associados da AOPA BRASIL: www.aopabrasil.org.br e 

www.appa.org.br. 

 

4.1.3. As convocações para as Assembleias Gerais Ordinárias ou Extraordinárias 

sempre deverão conter a Ordem do Dia, a data, o local e a hora a se realizar. Na 

hora determinada será feita a chamada para ser realizada a primeira convocação e 

caso haja quórum, 30 (trinta) minutos após será feita a nova chamada para a 

realização da Assembleia em segunda convocação com os associados presentes 

seja qual for o número. Exceto para os casos previstos neste Estatuto em que seja 

necessário a regularização com quórum mínimo previsto. 

 

4.1.4. A Assembleia Geral Ordinária tem como atribuições:  

 

1) Fiscalizar os membros da Associação na consecução de seus objetivos; 

 

2) Eleger e destituir administradores; 

 

3) Deliberar sobre prestação de contas do ano findo e a previsão orçamentária 

para o ano seguinte; 

 

4) Deliberar sobre a compra e venda de bens imóveis da Associação; 

 

5) Alterar, no topo ou em parte, o Estatuto Social em vigor; 

 

6) Deliberar quanto à dissolução da Associação; 

 

http://www.aopabrasil.org.br/
http://www.appa.org.br/


 

 

7) Decidir, em última instancia, sobre todo e qualquer assunto de interesse social, 

bem como sobre os casos omissos no presente estatuto. 

 

8) Deliberar sobre as arrecadações e destinações dos recursos financeiros da 

Associação, moções de associados e propostas apresentadas pelo Conselho de 

Administração. 

 

Parágrafo primeiro: As Assembleias gerais poderão ser ordinárias ou 

extraordinárias, e serão convocadas, pelo Presidente do Conselho de 

Administração ou por 1/5 (um quinto) dos associados; 

 

Paragrafo segundo: Quanto a Assembleia geral for convocada pelos 

associados, deverá o Presidente do Conselho de Administração convocá-la no 

prazo de 05 (cinco) dias, contados da data do recebimento do requerimento. 

 

Paragrafo terceiro: Serão tomadas por escrutínios secreto da maioria simples 

dos associados com direito a voto para as deliberações que envolvam eleições 

do Conselho de Administração e Diretoria Executiva.  

 

Paragrafo quarto: Todas as questões serão resolvidas por votação, vencendo 

a maioria simples, exceto as relativas a compra e venda de patrimônio e 

dissolução da Associação que deverão ser decididas pela maioria dos 

associados inscritos com direito a voto e adimplentes com a AOPA BRASIL. 

O Conselho de Administração enviará uma Exposição de Motivos por escrito 

a todos os Associados, 30 (trinta) antes da referida Assembleia Geral 

Extraordinária, convocada especificamente para este fim. 

 

4.2. Conselho de Administração. 

 

4.2.1. O Conselho de Administração é eleito para os seguintes cargos:  

 

a) Presidente do Conselho Administração; 

b) Vice-Presidente Executivo; 

c) Diretor Tesoureiro; e 

d) Conselheiros, até o número de dois além dos três, acima definidos. 

 

Parágrafo único: Para ser eleito membro do Conselho de Administração e do 

Conselho Fiscal, é indispensável ser associado e ter participado do Conselho de 

Administração, Fiscal ou da Diretoria Executiva por um tempo mínimo de 2 (dois) 

anos.  

 



 

 

4.2.2. O conselho de Administração deverá zelar pelos interesses da AOPA 

BRASIL, e tem o poder de decisão sobre qualquer assunto que não seja da 

competência da Assembleia Geral.  

 

4.2.3. O Conselho de Administração é a instância estratégica da AOPA BRASIL, 

que deve indicar, supervisionar, controlar, dirigir, aprovar ou desaprovar os atos 

da Diretoria Executiva. Para tanto, o Conselho se reunirá pelo menos 4 (quatro) 

vezes por ano com a Diretoria Executiva, com o objetivo de tomar conhecimento 

das ações da Diretoria Executiva e exercer seu papel direcionador. Uma das 

reuniões anuais deve ser preparatória para Assembleia Geral Ordinária com vistas 

à aprovação das contas do exercício que se encerra e das contas do exercício que 

se inicia. 

 

4.2.4. O Conselho de Administração representa a AOPA BRASIL 

institucionalmente e delegará à Diretoria Executiva os poderes para exercer todas 

as atividades gerenciais inerentes às atividades da Associação.  

 

4.2.5. No caso de ser declarado vago o cargo de Presidente do Conselho, por 

desistência, renúncia ou falecimento de seu titular, assumirá o cargo 

imediatamente e sem formalidades o Vice-Presidente Executivo. No caso de igual 

situação com o Vice-Presidente Executivo, será convocada uma nova eleição no 

prazo de trinta dias, assumindo inteiramente a Presidência do Conselho até esta 

data o mais antigo Conselheiro. 

 

4.2.6. O Conselho de Administração terá como órgão auxiliar o Conselho Fiscal, 

que tem como principal atribuição emitir parecer sobre as Contas do Exercício 

que se finda e sobre as Contas do Exercício que se inicia, submetendo tais 

pareceres, de forma separada, à votação da Assembleia Ordinária, anualmente, até 

o último dia útil do mês de outubro de todo ano.  

 

O Conselho Fiscal, órgão do Conselho de Administração, será composto por 03 

(três) conselheiros que serão eleitos pela AGO, em conjunto com os membros do 

Conselho de Administração, com mandato de dois anos.  

a) O ano fiscal coincidirá com o ano civil brasileiro. 

b) Os membros do Conselho Fiscal devem examinar os relatórios anuais de 

contas, analisando os documentos de contabilidade que o instruem, podendo 

utilizar-se de auditoria externa caso julguem necessário, devendo emitir 

parecer sobre as contas apresentadas, no mínimo, 30 (trinta) dias antes da 

Assembleia.  

c) Para ser eleito membro do Conselho Fiscal, é indispensável ser associado da 

AOPA BRASIL há mais de 02 (dois) anos. 

 

4.2.7 Competira ao Presidente do Conselho de Administração a convocação das 

Assembleias Gerais e Extraordinárias, bem como a coordenação das mesmas.  

 

 



 

 

4.2.8 O Vice-Presidente Executivo tem por competência especifica: 

 

a) Representar a AOPA BRASIL em juízo e fora dele; 

b) Convocar o Conselho de Administração; 

c) Representar a AOPA BRASIL junto aos bancos nos quais mantenha ou venha 

a manter contas, cuja movimentação deverá obrigatoriamente ocorrer através 

de duas assinaturas, sendo uma delas a do Vice-Presidente Executivo e a outra 

do Diretor Tesoureiro. 

d) Compete ao Vice-Presidente Executivo indicar ao Conselho de Administração 

os membros da Diretoria Executiva, estabelecendo em ata da Reunião de 

Diretoria suas funções especificas. 

e) Zelar pela observância das disposições estatutárias e fazer cumprir as ordens 

de serviço, normas administrativas e regulamentos;  

f) Contratar e demitir funcionários; 

g) Contratar serviços de terceiros; 

h) Constituir procuradores quando necessários; 

i) Administrar a AOPA BRASIL, adotando medidas adequadas ao eficiente 

entrosamento das diversas Diretorias; 

j) Submeter à apreciação do Conselho Fiscal, órgão do Conselho de 

Administração, as contas relativas ao exército findo para serem submetidas à 

votação pela AGO correspondente; 

k) Submeter à Assembleia Geral Ordinário anual para apreciação e aprovação 

as contas da Diretoria do exercício findo já com o competente parecer do 

Comitê Fiscal; 

l) Substituir o Presidente do Conselho de Administração em suas faltas ou 

impedimentos e auxilia-lo na consecução dos objetivos da Associação. 

 

4.2.9. O Diretor Tesoureiro tem como competência especifica: 

 

a) Dirigir todos os serviços de Tesouraria da AOPA BRASIL; 

b) Assinar conjuntamente com o Vice-Presidente Executivo todos os 

documentos financeiros e contábeis da AOPA BRASIL; 

c) Assinar com o Vice-Presidente Executivo os cheques e títulos financeiros de 

responsabilidade da AOPA BRASIL; 

d) Assinar com o Vice-Presidente Executivo os balancetes e balanços gerais; 

e) Providenciar o pagamento das despesas da associação mediante a exibição de 

documento hábil visado pelo Vice-Presidente Executivo; 

f) Manter sob sua guarda todos os valores em espécie e títulos de qualquer 

natureza de propriedade da AOPA BRASIL, respondendo pelos arquivos e 

controle da Tesouraria; 

g) Dar quitação de quaisquer valores recebidos pela AOPA BRASIL; 

h) Supervisionar e orientar os serviços do contador habilitado responsável pela 

escrituração contábil da AOPA BRASIL, fornecendo-lhe a documentação 

necessária para o bom desempenho de seu trabalho; 



 

 

i) Coordenar as cobranças devidas à entidade; 

j) Manter sempre atualizados os serviços de Tesouraria, de modo a poder ser 

reconhecida, a qualquer tempo a situação econômica e financeira da AOPA 

BRASIL. 

4.3 Diretoria Executiva 

 

A Diretoria Executiva será composta pelo Vice-Presidente Executivo, o Diretor 

Tesoureiro do Conselho Administrativo e por 5 (cinco) outros Diretores cujas 

funções serão definidas de acordo com a clausula 4.2.8 idem “d”. 
 

 

CAPÍTULO III 

DA RECEITA 

 

ART. 5º A AOPA BRASIL terá, para poder dar andamento aos seus trabalhos e 

finalidades estatuarias, receitas ordinárias e extraordinárias. 
 

a) Receitas ordinárias consistem da arrecadação proveniente de anuidades pagas 

pelos associados, conforme valores determinados pela Diretoria Executiva, com 

aprovação do Conselho de Administração, de acordo com a sua categoria de 

associado; 

b) Receita ordinária oriunda de prestação de serviços aos associados e, 

c) Receitas Extraordinárias, constituídas como segue: 

i) As receitas provenientes de apoio institucional decorrentes de 

convênios com empresas e associações, visando a consecução de 

seus objetivos sociais; 

ii) As receitas provenientes de apoio institucional decorrentes de 

atividades promocionais e participações em eventos, visando a 

consecução de seus objetivos sociais; 

iii) As receitas provenientes da comercialização de produtos 

promocionais e de uso especifico na aviação geral que tenha seu 

aval e a utilização de sua logomarca, visando a consecução de seus 

objetivos sociais; 

iv) As receitas provenientes de apoios institucionais decorrentes de 

convênios com empresas de serviços, hotéis, locadoras de veículos, 

escolas de aviação, seguradoras, despachantes, oficinas e outros 

serviços utilizados por seus associados mediante descontos 

oferecidos por convenio; 

v) As receitas provenientes de doações e legados; e  

vi) As receitas provenientes de publicidade; 

 



 

 

CAPÍTULO IV 

DO PATRIMÔNIO 

 

Art. 6º O patrimônio da AOPA BRASIL, devidamente registrado em seu livro próprio, 

será constituído das contribuições anuais dos associados, de bens móveis e imóveis 

adquiridos com capital próprio ou originário de doações; superávits havidos em 

exercícios anteriores e destinados à conta de reserva como aplicação financeira, bem 

como objetos e valores doados à AOPA BRASIL e aceitos pelo Conselho de 

Administração. 

 

CAPÍTULO V 

DOS ASSOCIADOS 

 

Art. 7º A AOPA BRASIL, como órgão representativo da Aviação Geral, terá como 

associados pessoas físicas ou jurídicas, independente de classe social, nacionalidade, 

sexo, raça, cor ou crença religiosa e para seu ingresso deverá preencher ficha de inscrição 

através do seu sitio na internet, que terá seu nome no livro de associados, com indicação 

de seu número de matricula e categoria a qual pertence, devendo o interessado: 

 

a) Preencher Ficha de Inscrição; 

b) Concordar com o presente estatuto, os princípios nele contidos e Código de 

Conduta; 

c) Ter idoneidade moral e reputação ilibada; 

d) No caso dos associados efetivos, assumir o compromisso de honrar pontualmente 

com as contribuições associativas. 

Os associados serão classificados nas seguintes categorias: 

 

a) Associado Pleno: pessoa física piloto ou ex-piloto, civil ou militar, e/ou 

proprietária ou ex-proprietários de aeronave ou de cota de aeronave ou membro 

de clube de voo com aeronaves de matriculas brasileiras que estejam quites com 

as anuidades: 

b) Associado Piloto-Aluno – pessoa física piloto-aluno, regularmente matriculado 

em instituição de formação aeronáutica; 

c) Associado Corporativo – pessoa jurídica representada junto a AOPA BRASIL por 

seu principal executivo ou outra pessoa formalmente determinada por este; 

d) Associado Benemérito – os que contribuem com donativos e doações; 

e) Associado Honorário – os que por reconhecidos serviços prestados à aviação 

brasileira e indicação aprovada pelo Conselho de Administração. 

Art. 8º São deveres dos Associados: 

 

a) Cumprir e fazer cumprir o presente Estatuto, Regimento Interno e Código de 

Conduta; 



 

 

b) Respeitar e cumprir as decisões da Assembleia Geral; 

c) Zelar e divulgar o bom nome da Associação; Defender o patrimônio e os interesses 

da Associação; Defender o patrimônio e os interesses da Associação; 

d) Comparecer nas Assembleias Gerais e por ocasião das eleições; 

e) Votar por ocasião das eleições; 

f) Denunciar qualquer irregularidade verificada no âmbito da Associação, para que 

a Assembleia Geral tome as devidas providencias. 

g) Honrar pontualmente com as contribuições associativas. 

Art. 9º Da Exclusão do Associado: 

 

A perda da qualidade de associado será determinada pelo Conselho de Administração, 

por recomendação da Diretoria Executiva, sendo admissível ocorrendo justa causa, assim 

reconhecida em procedimentos disciplinar, em que fique assegurada a ampla defesa, 

quando ficar comprovada a ocorrência das seguintes situações: 

 

a) Violação do Estatuto Social; 

b) Difamação da Associação, de seus membros ou de seus associados; 

c) Atividades contrarias às decisões das Assembleias Gerais; 

d) Desvio dos bons costumes, atos na vida pública do associado que sejam 

prejudiciais aos objetivos da AOPA BRASIL; 

e) Conduto duvidosa e desrespeito às normas de segurança da aviação geral pondo 

de atos ilícitos e imorais, descumprindo Código de conduta da Associação; 

f) Falta de pagamento por parte dos associados efetivos de contribuição associativa. 

Parágrafo I – Por decisão do Conselho de Administração, a eliminação se efetivará 30 

dias após a notificação formal ao associado. O associado eliminado desta forma será 

informado através de notificação extrajudicial, para exercer seu direito amplo de defesa 

podendo apresentar no prazo de 20 (vinte) dias, recurso que será apreciado pelo Conselho 

de Administração. 

 

Parágrafo II – A decisão do Conselho de Administração, no caso da pena de exclusão, 

caberá recurso no prazo de 30 (trinta) dias contados da decisão lançada no livro de atas 

de Reunião do Conselho de Administração, à Assembleia Geral como última instancia, 

cuja decisão será definitiva e soberana. As taxas que eventualmente já tenham sido pagas 

pelo associado eliminado não serão devolvidas e integrarão o patrimônio da AOPA 

BRASIL.  

 

Art. 10 º São Direitos dos Associados: 

 

a) Votar e ser votado para qualquer cargo do Conselho de Administração e Conselho 

Fiscal; 

b) Usufruir os benefícios oferecidos pela Associação, na forma prevista neste 

estatuto; 



 

 

c) Recorrer à Assembleia Geral contra qualquer ato do Conselho de Administração, 

Conselho Fiscal e ou Diretoria Executiva; 

Art. 11º Da demissão do Associado: 

 

É direito de o associado demitir-se do quadro, quando julgar necessário, protocolando seu 

pedido junto à Secretaria da Associação, desde que não esteja em débito com suas 

obrigações associativas. 

 

CAPÍTULO VI 

DA RECEITA 

 

Art. 12º A eleição dos membros do Conselho de Administração e Conselho fiscal será 

feita pela Assembleia Geral, no mesmo pleito. 

 

Art. 13º Os mandatos serão para um biênio. 

 

Art. 14º As eleições serão realizadas por voto secreto, com a utilização de cédula 

aprovada, rubricada e fornecida pela mesa diretora dos trabalhos da Assembleia. 

 

Art. 15º Os sócios residentes em outro local que não onde se realizará a Assembleia Geral 

Ordinária poderão votar por carta registrada, a ser enviada a Sede da AOPA brasil, 

postada até 08 (oito) dias antes da Assembleia, contendo envelope com voto fechado e 

serão depositados em urna separada que será aberta após o encerramento da votação e 

anexadas aos votos apurados. Não será permitido o voto por procuração. 

 

Art. 16º Encerrada a votação, será procedida à apuração dos votos pelo Presidente da 

Assembleia Geral, sendo imediatamente empossados os eleitos. 

 

Art. 17º Os candidatos a cargos eletivos deverão se inscrever, para tanto, na secretaria da 

AOPA BRASIL até 30 (trinta) dias antes da data de realização da Assembleia Geral. 

 

Art. 18º É permitida a reeleição de Conselheiros. 

 

Art. 19º Para se candidatar ao cargo membro do Conselho de Administração, o candidato 

deve ter sido conselheiro ou diretor, ou por convite do Presidente do Conselho. 

 

CAPÍTULO VII 

DA DISSOLUÇÃO 

 

Art. 20º A Associação poderá ser dissolvida, a qualquer tempo, desde que seja constatada 

a impossibilidade de sua sobrevivência, face à impossibilidade da manutenção de seus 

objetivos sociais, ou desvirtuamento de suas finalidades estatutárias ou, ainda, por 

carência de recursos financeiros e humanos, mediante deliberação de Assembleia Geral 

Extraordinária, especialmente convocada para este fim, composta de associados 

contribuintes em dia com suas obrigações sociais, não podendo ela deliberar sem o voto 



 

 

concorde de 2/3 (dois terços) dos presentes, sendo em primeira chamada, e em segunda 

chamada, uma hora após a primeira, por maioria absoluta dos presentes. 

 

Art. 21º A AGE decidirá sobre a destinação dos bens eventuais remanescentes da AOPA 

BRASIL por ocasião de sua dissolução. 

 

Art. 22º Os associados não respondem solidaria ou subsidiariamente pelas obrigações 

sociais, não havendo entre os associados quaisquer direitos ou obrigações. 

 

CAPÍTULO VIII 

DA REFORMA ESTATUTÁRIA 

 

Art. 23º O presente estatuto social poderá ser reformado no tocando à administração, no 

todo ou em parte, a qualquer tempo, por deliberação da Assembleia Geral Extraordinária, 

especialmente convocada para este fim, composta dos associados contribuintes em dia 

com suas obrigações sociais, não podendo ela deliberar sem voto concorde de 2/3 (dois 

terços) dos presentes sendo em primeira chamada com a maioria absoluta dos associados 

e em segunda chamada, uma hora após a primeira, com qualquer número de associados. 

 

CAPÍTULO IX 

DA DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 24º Os casos omissos neste Estatuto poderão ser resolvidos pelo Conselho de 

Administração ad referendum da Assembleia Geral. 

 

Art. 25º Fica eleito o Foro de Santana de Parnaíba para dirimir quaisquer dúvidas ou ações 

em que a AOPA BRASIL seja parte, mesmo com relação ás regionais em outros locais 

do território nacional, por mais privilegiado que sejam. 

 

 

Santana de Parnaíba, 16 de novembro de 2017. 

  

 

 

 

_____________________________________ 

Humberto Gimenes Branco 

Presidente do Conselho de Administração 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA AOPA 

BRASIL – ASSOCIAÇÃO DE PILOTOS E PROPRIETÁRIOS DE 

AERONAVES  
 

CNPJ 43.789.205/0001-00 
 

Realizada em 16 de novembro de 2017. 
 

Aos dezesseis dias do mês de novembro do ano de 2.017, as 09:00min, atendendo o Edital 

de Convocação de 16 de outubro de 2017, no endereço localizado na Avenida Brigadeiro 

Luís Antônio, 1.700, 14º andar, Bela Vista, São Paulo/SP, reuniram-se em Assembleia 

Geral Extraordinária – AGE os associados da AOPA BRASIL ASSOCIAÇÃO DE 

PILOTOS E PROPRIETÁRIOS DE AERONAVES, por convocação do Diretor 

Presidente do Conselho de Administração, nos termos do estatuto em vigor, atendendo 

edital de convocação, para deliberar quanto a:  

 

1) Reforma do Estatuto Social; 

 

2) Eleição e posse da nova Diretoria para o biênio 2018-2019; 

 

3) Alteração do endereço; 

 

4) Aprovação das contas dos exercícios de 2016 e 2017; 

 

5) Assuntos gerais. 

 

Com a presença do Presidente do Conselho de Administração, George William Cesar de 

Araripe Sucupira, do Vice-Presidente Executivo do Conselho de Administração, 

Humberto Gimenes Branco, do Diretor Tesoureiro, Paulo Tadeu Franco de Godoi, Miguel 

Ângelo Rodeguero, Diretor de Operações e ainda os presentes  conforme relação assinada 

em apenso, que fica fazendo parte integrante da ata, após a segunda convocação, realizada 

às 10:00,in, com o número de presentes, iniciaram-se os trabalhos tendo sido eleito para 

presidir a AGE o Diretor presidente do Conselho de Administração da AOPA BRASIL, 

George Sucupira, que por sua vez convidou a mim, Paulo Tadeu Franco de Godoi, Diretor 

Tesoureiro da AOPA BRASIL, para secretariar os trabalhos, agradecendo a presença de 

todos, e passando a palavra para o Presidente da AGE, que abriu os trabalhos na respectiva 

sequência:  

 

Item 1. Reforma do Estatuto Social; com a palavra o Senhor Presidente, fala da 

necessidade de reformar o estatuto social da associação, aprimorando-se e adequando-o 

a legislação vigente, distribuindo a todos, minutas do Estatuto com as reformas sugeridas.  

Após a devida distribuição, a Assembleia entrou em deliberação por uma hora, tempo 

requerido pelos presentes para debate e estudo cuidadoso da reforma sugerida. Decorrido 

o tempo solicitado, onde se deu o debate de item por item da minuta proposta, restou 

aprovado por unanimidade a reforma em pauta, que segue em anexo, sendo parte 



 

 

inseparável desta, ficando desta forma reformado e consolidado o estatuto social da 

entidade. 

 

Item 2. Concluída a reforma estatutária, o Sr. Presidente proclamou o término do mandato 

do Conselho Administrativo e Conselho Fiscal da entidade em 31 dezembro de 2017, 

ressaltando o brilhante trabalho dos mesmos e apresenta à Assembleia chapa única aos 

cargos ora vagos, para o mandato de 01 de Janeiro de 2.018 e seu término em 31 de 

Dezembro de 2019. 

 

Item 2.1 Apurou-se por unanimidade a aprovação dos associados, assim foi apresentado 

pelo Sr. Presidente o resultado, ficando assim composto o Conselho Administrativo e 

Conselho Fiscal da entidade:  

 

Conselho de Administração:  

 

Presidente do Conselho de Administração: Humberto Gimenes Branco, brasileiro, 

maior, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 

35.438.937-3 e do CPF nº 909.137.289-34, residente e domiciliado na Rua Francisco 

Leitão, nº 177, apto 152, Pinheiros, São Paulo/SP – Cep 05414-020; 

 

Vice-Presidente Executivo: Paulo Tadeu Franco de Godoi, brasileiro, maior, casado, 

nascido em 13 de junho de 1964, contabilista, portador da cédula de identidade RG nº 

12.474.757-7 SSP/SP, do CPF/MF nº 034.297.038-08 e do CRC/SP nº 1SP137.348/O-0, 

com domicilio na Rua Amazonas, nº 439, conjunto 45, Centro, São Caetano do Sul/SP – 

Cep 09520-070; e 

 

Diretor Tesoureiro: Paulo Sérgio Noto, brasileiro, maior, casado, engenheiro, portador 

da cédula de identidade RG nº 4.948.920-3 e do CPF nº 113.344.158-03, residente e 

domiciliado na Rua Desembargador Mamede, nº 143, Jardim Paulistano, São Paulo/SP – 

Cep 0144-030;  

 

Primeiro Conselheiro: George William Cesar de Araripe Sucupira, brasileiro, maior, 

casado, advogado inscrito na OAB /SP sob nº 31.132, portador da cédula de identidade 

RG nº 2.562.904-9 e do CPF nº 010.897.498-72, residente e domiciliado na Rua Arthur 

de Azevedo, nº 1.583, apto 22, Pinheiros, São Paulo/SP – Cep 05404-014; 

 

Segundo Conselheiro: Miguel Ângelo Rodeguero, brasileiro, maior, casado, aeronauta, 

portador da cédula de identidade RG nº 568.090-8 e do 550.133.258-20, com residente e 

domiciliado à Rua Barão de Montemor, nº 341, apto 181, São Paulo/SP – Cep 05687-

070; 

 

Conselho Fiscal:  

 

Primeiro Conselheiro: Márcio Queiroz Calazans, brasileiro, maior, casado, empresário, 

portador do documento de identidade RG nº 633209 SSP/MS e do CPF/MF nº 



 

 

797.368.821-87, residente e domiciliado na Avenida Manaus, nº 3.905, apto 52, Edifício 

Gramado, Zona I, Umuarama/PR – Cep 87501-060;  
 

 

Segundo Conselheiro: Gilbert Kehyayan, brasileiro, maior, casado, empresário, portador 

do documento de identidade RG nº 18.362.334 SSP/SP e do CPF/MF nº 130.390.128-51, 

residente e domiciliado na Rua Voluntários da Pátria, nº 2.888, apto 71-A, Santana, São 

Paulo/SP – Cep 02402-100; e 
 

 

Terceiro Conselheiro: Marcelo Gouvêa Nunes Galvão, brasileiro, maior, solteiro, 

empresário, portador do documento de identidade RG nº 34.177.552-6 SSP/SP e do 

CPF/MF nº 304.4328.158-64, residente e domiciliado na Avenida Giuseppe Cilento, nº 

1.115, apto 191, Jardim Botânico, Ribeirão Preto /SP – Cep 14021-650.  
 

 

Item 3. Mudança de endereço da sede em de janeiro de 2018 para o município de Santana 

de Parnaíba, Estado de São Paulo, com endereço na Praça Alpha de Centauro (Centro de 

Apoio II), nº 54, térreo, conjunto 03, Alphaville – Cep 06541-075. 
 

 

Item 4. A seguir, se passou a apreciação das contas da AOPA para aprovação das contas 

do exercício de 2016, findo em 31 de dezembro de 2016; e exercício 2017, findo em 31 

de dezembro de 2017. Aprovadas por unanimidade pelos presentes. 
 

 

Item 5. Assuntos gerais; facultou-se aos presentes a discussão de assuntos gerais relativos 

a associação, não havendo nenhum pronunciamento por parte dos presentes. E, por fim, 

o Sr. Presidente, declara que as deliberações tomadas na assembleia geral em questão, 

observaram rigorosamente, o quórum previsto no estatuto social em vigor, e dá posse aos 

eleitos, para gestão com início em 01 de Janeiro de 2.018 e seu término em 31 de 

Dezembro de 2019, passando a palavra para quem quisesse se manifestar e na ausência 

de manifesto, como nada mais havia para ser tratado, agradeceu a presença de todos e deu 

por encerrada a presente assembleia geral, determinando a mim, que servi como secretário 

que lavrasse a presente ata e a levasse a registro junto aos órgãos públicos competentes 

para surtir os efeitos jurídicos necessários.  

 

 

A presente segue assinada por mim, pelo Sr. Presidente e por todos os eleitos, como sinal 

de aprovação. 

 

 

 

São Paulo, 16 de novembro de 2017. 

 
 

George William Cesar de Araripe Sucupira   ________________________________ 



 

 

Presidente da AGE 

Primeiro Conselheiro  

 

 

Paulo Tadeu Franco de Godoi   ________________________________ 

Secretário da AGE 

Vice-Presidente Executivo 

 

 

Humberto Gimenes Branco    ________________________________ 

Presidente do Conselho de Administração 

 

 

 

Paulo Sérgio Noto     ________________________________ 

Diretor Tesoureiro 

 

 

 

Miguel Ângelo Rodeguero    ________________________________ 

Segundo Conselheiro  

 

 

 

Márcio Queiroz Calazans    ________________________________ 

Primeiro Conselheiro Fiscal 

 

 

 

Gilbert Kehyayan     ________________________________ 

Segundo Conselheiro Fiscal 

 

 

 

Marcelo Gouvêa Nunes Galvão   ________________________________ 

Terceiro Conselheiro Fiscal 

 


