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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO ÉTICO/ADMINISTRATIVO. 

 
 
Aos nove dias do mês de agosto de 2021, às 17:00 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 apresentado a pauta a ser tratada, ato contínuo, agradeceu 
a presença dos membros do conselho ét ico/administrat ivo. 
 
 
 
1.0 – Centro de Voo Livre:  Foi apresentado pelos gestores do Centro de Voo Livre as 
definições e sugestões apresentadas pelos associados através da reunião do Centro de 
Voo Livre que aconteceu no dia 27/07/2021, para del iberação do conselho. 
 
 

  Exclusividade da divulgação e market ing ao Centro de Voo; Indeferido .  
  Otimização da regra de crachás portaria e rampa; Deferido .  
 
a) A part i r de hoje, o crachá de portaria  permit irá a captação de cl ientes 

até o perímetro do estacionamento de visitantes, não podendo ser 
real izada a captação de cl ientes no estacionamento de Pi lotos.  

 
b) O crachá de rampa ,  permit i rá a captação de cl ientes até o perímetro da 

tr i lha da Pedra Bonita, não podendo ser real izada a captação de cl ientes 
além da entrada da tr i lha da Pedra Bonita. 

 
  Proibição de carros adesivados; Indeferido ;  
  Proibição de uso do uniforme do Centro de Voo Livre com informações da 

própria empresa – Deferido.  
  Proibição do uso de máscara com informações da própria empresa – 

Indeferido.  
  Quando estiver com crachá, entregar material de divulgação da própria 

empresa – Indeferido .  
 
a) Foi del iberado que o pi loto poderá escrever o nome nos f lyers do 
Centro de Voo Livre e orientar ao cl iente, para quando entrar em contato 
com o RCVL, informar que foi   

 
 
 
2.1 – Propagandas: Após amplo debate, foi  aprovado por unanimidade que, qualquer 

propaganda com fotos de voos em São Conrado, deverá conter o preço mínimo 
estabelecido pelo Clube São Conrado de Voo Livre.  

 
 
3.0 – Transição Contratual:  Após estudo real izado pela administração do clube, no 

intuito de reduzir o custo tr ibutário, foi del iberado pelo presidente Edson Augusto 
junto ao conselho ético/administrat ivo, a transição contratual do colaborador Fi l ipe 
Dicarlos de CLT para PJ. 
 
O clube honrará com as custas rescisórias e o processo de transição contratual 
será formalizado a part i r de amanhã. 
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4.0 – Apresentação orçamentária :  O gerente administrat ivo apresentou os seguintes 
orçamentos para del iberação do conselho: 
 

( I) -  Orçamento para intensif icação do sinal wi-f i  para sistema RFID rampa parapente. 
R$ 2.100,00. 

( I I ) -  Orçamento para extensão de ponto de internet através de AP para portaria da 
rampa; R$ 2.500,00. 

( I I I) -  Orçamento de um servidor exclusivo para as câmeras; R$ 6.000.00 
(IV) -  Orçamento estação meteorológica; R$ 10.000,00 
(V) – Orçamento para subst i tuição das cercas no entorno da sede:  R$ 3.200,00 

 
 
Após análise do conselho ético/administrat ivo, todos os orçamentos apresentados foram 
aprovados, entretanto, foi  sol ic i tado para que os custos com equipamentos tecnológicos 
para rampa fossem parcelados. 
 
 
 
5.0 – Centro de Mídia: O conselho del iberou que, a part i r  da data da publicação desta 
ata, o serviço de transferência das fotos e vídeos, disponibi l izado pela Central de Mídia, 
será gratui to para todos os instrutores do quadro, seja para voos do Centro de Voo Livre 
ou voos part iculares.  
 
 

6.0 – Procedimentos Éticos Administrativos 
 
 
 
6.1 – Ética: Na ocasião, foram avaliados 4 casos de ét ica, sendo, 2 casos suspensão e 
2 casos comunicados para apresentar defesa. 
    
 
 
Presentes:  Edson Augusto, Clínio Araújo, Eduardo Itajahy, Alberto Ayres Carel l i ,  Maurício 
Pinheiro, Francisco Santos, Adalberto Frazão e Érico Oliveira. 
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