
ATA DA REUNIÃO DAS ESCOLAS, FACULDADES E ASSOCIAÇÕES DE 

DA AVIAÇÃO CIVIL DOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL, SANTA 

CATARINA, PARANÁ, SÃO PAULO, RIO DE JANEIRO, ESPÍRITO SANTO 

E MINAS GERAIS.  

Aos vinte e cinco dias do mês de julho do ano de dois mil e quinze, às 

13h30min, reuniram-se os representantes das escolas, faculdades e associações 

de ensino da aviação civil dos Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, 

Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais; Espirito Santo não teve 

representante; signatários da lista de presença em anexo, no Município de 

Florianópolis, para a reunião e deliberação sobre a criação do SINDICATO 

INTERESTADUAL DAS ESCOLAS DE ENSINO DA AVIAÇÃO CIVIL usará a sigla SINEAC dos 

Estados relacionados acima. A reunião foi aberta e dirigida pelo Sr. Juan 

Henrique Pereira Ibañez, proprietário da empresa Aero TD Escola de Aviação 

Civil LTDA com sede em Florianópolis e secretariando reunião o Sra. Maria 

Cristina Pereira Ibañez; o Sr. Juan inicialmente manifestou sua felicidade em 

receber tantas escolas e associações em Florianópolis, deu boas vistas aos 

participantes, agradeço o empenho dos presentes que se deslocaram dos 

diversos Estados para participar da reunião e destacou a importância da criação 

da entidade sindical para a categoria econômica, além de salientar as 

dificuldades que as escolas enfrentam para desenvolver suas atividades de 

forma profissional e regular; em breve relato, narrou o episódio que provocou a 

iniciativa da criação do Sindicato (seu infarto aos 33 anos); que quando retornou 

as atividades conversou com seu advogado, Dr. Marcos, com o objetivo de criar 

um órgão para defender os interesses das escolas frente às dificuldades 

impostos pelo órgão regulador, sugeriu criar uma associação; contou que a 

sugestão da criação do Sindicato foi lhe dada pelo Dr. Marcos; que inicialmente 

a ideia era ter como abrangência apenas o Estado de Santa Catarina, depois se 

imaginou a Região Sul e pela representatividade se buscou também a Região 

Sudeste; salientou que existem escolas e associações de outros Estados 

buscando informações e querendo participar. Em ato continuo passo a palavra 

ao Dr. Marcos Antônio Silveira, advogado que assessora a criação do Sindicato 

para discorrer sobre a importância da fundação da entidade sindical, benefícios 

e necessidades futuras para regularizar e oficializar o Sindicato junto ao MTE. 

Também explicou as formalidades de fundação, necessidade da participação 

quanto a representatividade, área de atuação, diferença entre sindicato e 

associação e resumidamente passou sobre alguns pontos do estatuto social, que 

permanece em estudo e elaboração com a participação de todos, sendo 

solicitado o reestudo do art. 39 quanto a secreto de determinadas votações. 

Ficou definido por unanimidade que existe a necessidade da fundação do 



Sindicato, todos concordaram quanto ao nome, abrangência e que inicialmente 

será necessário o aporte de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para arcar com as 

despesas do projeto sindical; todos assumiram o compromisso de divulgar para 

as demais escolas e associações a criação da entidade, também por unanimidade 

os participantes deliberaram que cada escola e associação participarão com R$ 

2.000,00 (dois mil reais), o valor será dividido em parcelas nos meses de agosto, 

setembro, outubro e novembro de 2015. Em votação ficou definido a criação da 

Comissão Pró-fundação do Sindicato; que os membros da comissão abrirão 

conta conjunta para recebimento dos valores; por unanimidade foram 

escolhidos o Sr. Juan Henrique Pereira Ibañez e do Sr. Eduardo Faraco, ambos 

se comprometeram com a transparência na prestação de contas, com a criação 

de site e divulgação das despesas; bem como realizarão orçamento prévio para 

divulgação das despesas iniciais e divulgarão aos participantes. Os membros da 

reunião decidiram que em cada Estado teriam um ou mais de um representante 

para divulgação do Sindicato, e assim ficou definido: representantes de Santa 

Catarina – AERO TD e VOEFLORIPA; do Paraná - AERONOVA; São Paulo – 

EWM; WINGS, EDAPA, SKY LEADER, Rio Grande do Sul - FEDERAÇÃO 

AEROCLUBE; Rio de Janeiro - AVITRANING, Minas Gerais – EFAI. Todas as 

escolas autorizam a divulgação de seus nomes e marcas no site que será criado 

para o Sindicato. Por fim, ficou pré-agendado a Assembleia de Fundação do 

Sindicato para o dia 09.11.2015; às 13 horas e 30 minutos, local a ser informado 

pela Comissão Pró-Fundação. O Dr. Marcos agradeceu a atenção e ressaltou a 

importância da participação e da entidade Sindical. Ao final o Sr. Juan encerrou 

a reunião agradecendo a confiança e a   participação de todos, convidou para 

registrar a reunião com uma foto coletiva. Eu Maria Cristina Pereira Ibañez 

juntamente como os membros da Comissão e o Dr. Marcos Antônio Silveira 

assinamos a presente ata. 
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