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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO ÉTICO/ADMINISTRATIVO. 

 
 
Aos dezesseis 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 apresentado verbalmente a pauta a todos, ato contínuo, 
passou a palavra para o v ice-presidente. 
 
 
1.1 – Assuntos Gerais :  Foram apresentados assuntos gerais pelo v ice-presidente, 
entre questões jurídicas e administrativas que estão em processo de resolução.  
 
2.0 – Preço Mínimo Alta Temporada: O conselho abriu rodadas para analisar a  
pesquisa que foi realizada nos grupos de instrutores na últ ima semana, ato contínuo, 
deflagrou processo de votos entre os conselheiros presentes para definir o novo 
pacote do preço mínimo para alta temporada. 
 
Após votação, f icou definido que a partir de 20 de dezembro de 2021, preço mínimo 
para alta temporada passa a ser R$ 715,00 e R$ 650,00 (dinheiro - promocional) com 
l ivre negociação das câmeras, podendo ser vendidas ou dadas como brinde para os 
c l ientes. 
 
3.0 – Centro de Voo Livre: Foi defin ido pelo conselho que a partir de hoje, o Centro  
de Voo Livre passa a ter autonomia para repassar os voos levando em consideração 
as despesas de captação, ou seja, o voo passado pelo Centro de Voo Livre poderá 
ter um valor f lutuante (referente ao valor recebido pelo instrutor), seguindo 
obrigatoriamente as normas de preço mínimo. 
 
 

4.0 – Procedimentos Éticos Administrativos 
 
 
 
4.1 – Ética: Na ocasião não foram avaliados casos de ética. 
 
 
Presentes:  Edson Augusto, Clínio Araújo, Eduardo Ita jahy, André Tavares, Rodrigo 
Lira, Mauríc io Grumari, Ricardo Hamond, Elenilson Vogas, Francisco Santos, Erico 
Oliveira, Humberto Moreira, Mauríc io Pinheiro, Alberto Ayres Carell i  e Paulo Cesar 
Fernandes. 
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