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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO ÉTICO/ADMINISTRATIVO. 

 
 
Aos quatro dias do mês de outubro 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 apresentando as diretr izes para melhor condução da 
reunião, ato contínuo, deu início a pauta que se segue. 
 
 
 
1.1 – Banheiro Sede: Devido a problemas técnicos funcionais, os banheiros estão 

temporariamente fechados para uso de visi tantes fora do horário de funcionamento 
do clube. 
 

2.0 – Plano de Saúde:  o gestor de vendas Roosevelt  da empresa PSJ Consultor ia 
apresentou cenários para cobertura de plano de saúde para os instrutores e 
funcionários.  
 
Na ocasião, a diretoria sol ici tou para que ele formalizasse uma proposta e 
apresentasse na próxima reunião. 
  

3.0 –  Visitantes Rampa Parapente: Ajustar o gerenciamento da rampa de parapente 
junto ao Anderson, com relação aos visitantes invadindo a área de decolagem. 
  

4.0 –  Patrocínio: O clube reestabeleceu a ação de patrocínio para os 3 primeiros sócios 
do ranking  individual do campeonato brasi leiro de asa-delta e parapente.  
 

5.0 – Preço Mínimo:  No dia 15 de novembro de 2021 o conselho irá se reunir para 
del iberar novos parâmetros do preço mínimo. 
 
A part i r  de 05/10/2021 o preço mínimo da câmera extra deixa de ser obrigatório. 
 
 

6.0 – Procedimentos Éticos Administrativos 
 
 
 
6.1 – Ética: Na ocasião, foram avaliados 4 casos de ética, sendo 1 caso apl icado 
suspensão e em 3 casos comunicado para apresentar defesa. 
 
 
Presentes:  Edson Augusto, Clínio Araújo, Eduardo Itajahy, Alberto Ayres Carel l i ,  Maurício 
Albuquerque, André Tavares, Rodrigo Lira, Eleni lson Vogas, José Carlos Srour e Erico 
Ol iveira. 
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