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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO ÉTICO/ADMINISTRATIVO . 

 

 
Aos cinco dias do mês de maio de 2021, às 18:00 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 / Cota Extra: Foi exposto pela diretoria a necessidade  de realizar a 

captação de recursos para quitação dos passivos herdados das gestões que atuaram pelo 

clube até o ano de 2015, que, atualmente,  representa aproximadamente R$ 850.000,00 . 

 

1. Acidente Walt inho;  

2. Processo Trabalhista Jorge Miguel;  

3. Débitos Previdenciários;  

 

 

Depois de amplo debate, o conselho deliberou cota extra com efeito de aumento da taxa 

de R$ 50,00 para R$ 100,00 temporariamente.  

 

 
2.0 –  Ações Jurídicas: o vice-presidente relatou que hoje, 05/05/21, part icipou de uma 

audiência, na qual, a promotora da união determinou que o CSCVL deve cobrar a 
habi l i tação CBVL em dia juntamente ao cert i f icado da ANAC.  

  
 Desta forma, não f icou determinado que o CSCVL não deve prestar suporte de trâmites 

administrat ivos da CBVL, principalmente quanto a emissão de boletos de an uidade das 
habi l i tações, tanto aos associados, tanto aos pi lotos visitantes.  

 
 Portanto, f icou determinado que a part ir  de amanhã, 06/05/2021, a secretaria do clube, 

apenas cobrará a apresentação da habi l i tação CBVL em dia e Certi f icado ANAC em dia.  
 
 Os pi lotos que não estiverem com a documentação acima citadas, não poderão realizar 

voos até que regularizem a pendência.  
 
 
 
 
 

3.0 –  Procedimentos Éticos Administrativos  
 
 
 
3.1  –  Ética:  Na ocasião, foi  instaurado processo administrativo para 2 associados que se 
recusam a cumprir com as normas internas do CSCVL.  
 
 
Presentes :  Edson Augusto,  Clínio Araújo, Eduardo I tajahy, Alberto Ayres Carel i  e Rodolfo 
Pascoal. 
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