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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO ÉTICO/ADMINISTRATIVO . 

 

 
Aos vinte e um dias do mês de abri l  de 2021, às 15:30 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 Fechada 
 
 
O presidente abriu a reunião agradecendo a presença de todos, ato contínuo, passou a palavra 
para os conselheiros opinarem sobre as questões referentes aos passivos do clube . 
 
 
1.1 –  Passivos CSCVL / Taxa CSCVL: Após amplo debate, o conselho determinou que levará 

o assunto para o colégio de delegados em AGE com as seguintes sugestões: ( I) Cota 
Extra; (I I) Cota Extra com a contrapart ida de Título de Propriedade para vaga do quadro 
de pi loto instrutor;  (I I I ) aumento da taxa de R$ 50,00 para R$ 100,00.  

 
 
2.0 –  Acesso Veículos Visitantes Parque: O conselho determinou que serão feitos 12 

números com a logo do clube e do parque para entregar aos visitantes que quiserem 
acessar as vagas do estacionamento.  

 
 Na ocasião, sol ici tou também que fosse formal izado sol ic itação ao PNT/IMbio, sol ici tando 

que as atuais diretr izes fossem mantidas (não permit indo acesso de veículos de visi tantes 
ao parque), devido a fatores de segurança, por ser uma estrada perigosa e íngreme e 
centenas de acidentes que já aconteceram no local por imperícia e/ou desconh ecimento 
da estrada, 95% das vezes os acidentes foram causados por visitantes.  

 
  
3.0 –  Processo de Verificação de Contas  Conselho Fiscal:  O conselho esclareceu que o 

processo de veri f icação de contas pelo conselho f iscal deverá ser real izado na sede do 
clube. 

 
 
4.0 –  Preço Mínimo: Na ocasião o conselho aproveitou para fazer alguns reforços sobre as 

normas referentes a preço mínimo: ( I)  A câmera extra não pode ser dada como brinde ou 
vendida por valor inferior a R$ 100,00; (I I)  O valor do voo é R$ 550,00,  podendo ser 
parcelado em até 3x sem juros ou a part i r de 4x com juros, ou R$ 500,00 para pagamento 
a vista em dinheiro, PIX ou transferência bancária.  

 
 
 

5.0 –  Procedimentos Éticos Administrativos  
 
 
 
5.1  –  Ética:  Na ocasião, foram avaliados 3 casos de ét ica e deliberado pelo conselho 
ét ico/adm a instauração de  processo administrativo para todos eles.  
 
 
5.2 –  Previsão AGE:  O presidente convocará AGE para dia 15 de julho de 2021.  
 
 
Presentes :  Edson Augusto,  Clínio Araújo, Humberto Moreira , Erico Ol iveira,  Adalberto Frazão, 
Eduardo I tajahy, Alberto Ayres Carel i  e Maurício Pinheiro . 
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