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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO ÉTICO/ADMINISTRATIVO. 

 
 
Aos vinte e três dias do mês de agosto de 2021, às 17:30 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 apresentado a pauta a ser tratada, ato contínuo, deu a palavra 
ao convidado presente. 
 
 
 
1.1 – Manutenção de Equipamentos na Sede do CSCVL:  Anderson Fi lgueiras 

(Dedinho), se apresentou e propôs ao conselho ético/administrat ivo a possibi l idade 
de operar no clube real izando conserto de parapentes (em geral) e algumas 
manutenções de asa-delta no que tange a área de tecido, como por exemplo, 
costuras, aval iação de porosidade, entre outros.  

 
Após anál ise da sol ici tação do sr. Anderson, o conselho ét ico/administrat ivo 
del iberou o que se lê a seguir:  

 
i .  O espaço a ser ut i l izada para manutenção de equipamentos será a sala 

dos fundos que será dividida em 2 partes, uma para o uso do Centro de 
Mídia e outra para a f inal idade de manutenção dos equipamentos; 

i i .  Será real izado chamamento para os associados que desejarem uti l izar o 
espaço para mesma f inal idade; 

i i i .  Após chamamento, o conselho irá novamente se reunir para del iberar 
sobre quem irá ocupar o espaço; 

iv. Após definição de quem ocupará o espaço, será elaborado termo de uso 
do espaço por 6 meses; 

v. Após 6 meses será real izado novo chamamento, para renovação do termo 
de uso pelo mesmo período. 

 
 
2.0 – Seguro:  Após amplo debate, foi def inido o seguinte:  
 

i .  Sol ici tar a Ecotrip o levantamento de sinistros acionados desde o início da 
implementação do seguro de vida na operação de voo l ivre;  

i i .  Apresentar o levantamento de sinistro ao conselheiro Fábio Thomaz para 
novas cotações;  

i i i .  Sol ici tar as empresas que já foram “ l ici tadas” para apresentar as 
ot imizações sugeridas pelo conselho na reunião do dia 18/08/2021.  

 
 
3.0 – Evento 40 Anos Título Mundial Pepê:  O diretor de marketing José Carlos Srour, 

sol ici tou ao conselho que fosse contratado um cerimonial ista para o evento. 
 
Além disso, disse que algumas entidades poderão ser homenageadas na rampa. 
 
Sobre a sol ici tação acima, o conselho del iberou o seguinte: 
 

i .  Será cotado um cerimonial ista; 
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4.0 – Procedimentos Éticos Administrativos 
 
 
 
4.1 – Ética: Na ocasião, foram aval iados 2 casos de ética e del iberado advertência para 
ambos. 
    
 
Presentes:  Edson Augusto, Clínio Araújo, Eduardo I tajahy, José Carlos Srour, Alberto 
Ayres Carel l i ,  Rodolfo Pascoal,  Francisco Santos, Fábio Thomaz e Érico Ol iveira. 
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