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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO ÉTICO/ADMINISTRATIVO. 

 
 
Aos treze 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 is tados, 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 presentes. 
 
 
1.1 – Debate aberto :  fo i aberto amplo debate, de forma pautada, de assuntos 
diversos para sanar as dúvidas do novo conselho. 
 
 
2.0 – Novas Diretorias: Na ocasião, os seguintes associados foram nomeados a 
novas diretorias: 
 

1. Paulo Cesar (Paulão) foi nomeado diretor de comunicação; 
2. Ana Carvalho foi nomeada diretora Social; 
3. Ruy Marra foi nomeado diretor Cultural;  
4. Gabriel Klabin foi nomeado a diretor insti tucional; 
5. Alberto Carell i  fo i nomeado a diretor do Centro de Voo Livre. 

 
3.0 – Preferência decolagem Idoso 65 Anos:  O conselho concluiu que num 
primeiro momento a preferência será cedida para o passageiro. Por f im, será realizado 
um estudo quanto a extensão da preferência ao instrutor. 
 
 
 

4.0 – Procedimentos Éticos Administrativos 
 
 
 
4.1 – Ética: Na ocasião foram avaliados 3 casos de éticas, sendo, 1 caso 
comunicado para apresentar defesa, 1 caso notif icação e 1 caso mantido a 
suspensão. 
 
 
4.2 – Arborizada Aluna em Formação – Ayme:  O conselho ouviu a defesa 
presencial do instrutor da aluna, ato contínuo, sol ic itou que o instrutor se retirasse e 
ouviu indiv idualmente a aluna quanto ao suporte prestado pelo seu instrutor.  
 
Após apuração dos fatos, o conselho entendeu que não houve nenhuma transgressão 
por parte de instrutor, portanto, não foi del iberado nenhuma sanção. 
    
 
4.3 – Alça da Perneira Desconectada – Max Turiaco: O instrutor Max Turiaco que 
recebeu uma suspensão de 10 dias devido a constatação pelo f iscal de rampa do 
problema em questão, apresentou defesa verbal e sol ic itou que o conselho 
reanalisasse a sanção que fora aplicada. Por f im, a diretoria  orientou-o a apresentar 
um recurso para interrupção da sanção, ato contínuo, nova análise e, que, a 
prerrogativa do diretor técnico deverá ser mantida até a apresentação do recurso. 
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Presentes:  Edson Augusto, Clínio Araújo, Eduardo Itajahy, Alberto Ayres Carell i ,  
André Tavares, Rodrigo Lira Mauríc io Grumari, Ricardo Hamond, Elenilson Vogas e 
Paulo Cesar. 
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