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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO ÉTICO/ADMINISTRATIVO. 

 
 
Aos vinte dias do mês de setembro 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 expondo aos novos membros do conselho todo o 
engajamento e conceitos por trás do trabalho da diretor ia do clube, bem como o trabalho 
se desenvolve junto ao conselho ético/administrat ivo. 
 
 
 
1.1 – Dedinho: O conselho cedeu metade da sala dos fundos, onde atualmente funciona 

o escri tório do Centro de Voo Livre, para real ização da manutenção dos 
equipamentos dos associados, tornando-o também um dos vistoriadores oficiais do 
Clube São Conrado de Voo Livre. 
 

2.0 – Procedimentos Disciplinares e Passivos Jurídicos: O vice-presidente e jurídico 
do CSCVL apresentou aos novos membros do conselho o caso que está tramitando 
no DECON, disse ainda que a denúncia foi apresentada por um sócio.  
 
Expôs ainda que a si tuação é completamente favorável ao CSCVL, e que o processo 
possivelmente será arquivado devido ao fato de que as denúncias apresentadas são 
caluniosas. 
 
Por f im, expl icou que o associado, autor da denúncia, foi  contatado e, que, após se 
reunir com os presidentes entendeu que cometeu um erro e manifestou o desejo de 
se retratar para a diretor ia do clube, pois, segundo ele, foi enganado por outras 
pessoas que estão envolvidas na elaboração do teor apresentado no processo e, 
que, o orientaram a assinar a documentação que deu origem a esse caso. 

  
3.0 –  Suporte Prestador Serviço: Foi apresentado pelo gerente administrat ivo, Fi l ipe, 

a sol ic i tação do prestador de serviço André Lino que leva os funcionários do clube 
diar iamente para rampa, o qual, sol ic i tou um suporte ao CSCVL para real izar a 
substi tuição dos pneus do carro. 
 
O conselho colocou a sol ic i tação em votação e del iberou o seguinte: 
 
Será real izado a compra dos 4 pneus, e será descontado o valor equivalente a 1 
pneu por mês dos honorários recebidos pelo prestador de serviços através do 
transporte dos funcionários da rampa. 

  
4.0 –  Seguro de vida voo Instrução: O conselho se famil iar izou com as propostas que 

estão em processo de anál ise e na próxima reunião será del iberado a transição ou 
não da atual seguradora.  
 

5.0 – Livro de Ocorrência Eletrônico:  Foi sol ici tado pelo conselho a extinção do l ivro 
de ocorrências f ís ico e a criação do l ivro de ocorrências vir tual.  
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6.0 – Procedimentos Éticos Administrativos 
 
 
 
6.1 – Ética: Na ocasião, foram avaliados 4 casos de ét ica, sendo apl icado advertência 
em 3 casos, e 1 caso aguardando análise do diretor técnico de parapente. 
 
 
Foi revogado a úl t ima advertência apl icada aos sócios Luiz Octávio (Tavinho) e Francisco 
Augusto Prates referente ao acidente do aluno. 
 
 
Presentes:  Edson Augusto, Clínio Araújo, Eduardo Itajahy, Alberto Ayres Carel l i ,  Maurício 
Albuquerque, André Tavares, Rodrigo Lira, Francisco Santos, Ricardo G. Hamond, José 
Carlos Srour e Humberto Moreira. 
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