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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO ÉTICO/ADMINISTRATIVO. 

 
 
Aos oito dias do mês de novembro 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 solic itando ao diretor de patrimônio para expor o cenário 
de obras e manutenção da sede para a alta temporada de 2022. 
 
 
1.1 – Obras e Manutenção :  Foi apresentado pelo diretor de patrimônio o 
cronograma de obras. 
 
 
2.0 – Sistema Eletrônico CSCVL: Foi aberto algumas rodadas para debates sobre 
alguns processos de melhoria e ajustes quanto ao sistema. Após amplos debates, fo i  
delegado ao gerente administrativo Fil ipe Dicarlos para apresentar melhorias para os 
seguintes processos: 
 

•  Melhorias no processo de emissão de diária para pi lotos v is itantes (instrutores 
e solos); 

•  Melhores no processo de emissão de t ickets (v irtual); 
•  Correção processo de impressão de t icket (Bematech); 
•  Permitir que o s istema aceite o cadastramento de múlt ip las carteiras RFID para 

o mesmo instrutor; 
•  Impressão do contrato para menor de idade; 
•  Aprimoramento do relatório f inanceiro (estornos); 
•  Desenvolver APP para o instrutor; 
•  Módulo exclusivo para matrícula AF (Aluno em Formação); 

 
 
3.0 – Joia/Mensalidade:  O reajuste da joia será analisado pela diretoria, ato 
contínuo, apresentada ao colégio de delegados para aprovação. 
 
Após amplo debate, através de sistema de votos, f icou decidido que a mensalidade  
do c lube será reajustada para R$ 100,00 (cem reais a partir de 01 de janeiro de 2022) 
e anuidade para R$ 1.000,00 (um mil reais). 
 
 
4.0 – Admissão de novos associados: A partir de hoje, 08/11/2021, a admissão 
de novos sócios será realizada através de processo de entrevista junto a diretoria do 
clube. 
 
 
5.0 – Tabela Preço Voo Visitante: A diária para voo de instrução para pi lotos 
v is itantes foi reajustada para 200,00 (duzentos reais) a partir de 09/11/2021. 
 
 
6.0 – SBR-324: Será requerido ao DECEA a reintegração do SBR com abrangência 
até a face sul do Cristo Redentor. 
 
 

7.0 – Procedimentos Éticos Administrativos 
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7.1 – Ética: Na ocasião não foram avaliados 2 casos de ética e ambos foram 
suspensos. 
 
 
 
Presentes:  Edson Augusto, Clínio Araújo, Eduardo Itajahy, Alberto Ayres Carell i ,  
André Tavares, Rodrigo Lira, Mauríc io Grumari, Ricardo Hamond, Elenilson Vogas, 
Mauríc io Pinheiro, Erico Oliveira, Humberto Moreira e Francisco Santos. 
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