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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO ÉTICO/ADMINISTRATIVO. 

 
 
Aos vinte e dois dias do mês de novembro de 2021, às 18:30 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, e pediu a pi lota Bella 
Motta para apresentar verbalmente sua história no voo l ivre, ato contínuo, passou a 
palavra para o sócio presente. 
 
 
1.1 – Carlos Niemeyer: Relatou problemas no sistema de decolagem 2x2 em dias 
de muito movimento e condições boas e solic itou ao conselho para rever esses 
parâmetros. 
 
 
2.0 – Admissão Novos Associados :  O conselho ético/administrativo sabatinou a 
pi lota Bella Motta, ato contínuo, pediu a mesma para se retirar e in ic iou a votação. 
 
Após sessão de votos, fo i aprovado a admissão da pi lota Bella Motta. 
 
 
3.0 – Centro de Voo Livre: O Centro de Voo Livre está autorizado a praticar 
f lexibi l ização no valor do voo passado, respeitando os parâmetros do preço mínimo 
vigente. 
 
3.1 – 5º Voo: A partir de agora está promulgado que o Centro de Voo Livre tem 
autonomia para l iberar o 5º voo, caso nenhum piloto compareça na segunda chamada 
do “quem vai”? 
 
Essa mudança está a títu lo de laboratório para uma futura implementação para todos. 
 
 
4.0 – Resgates: Como medida de organização, o conselho decidiu que será 
suspenso os resgates que se enquadrarem nas seguintes s ituações: 
 

1. Alta velocidade na condução do veículo subindo e descendo subida e descida 
da rampa; 

2. Mal comportamento da rampa (palavrões, gritaria, excesso de brincadeira, 
desrespeito a outras modalidades, etc.).  

 
Fica decidido, o pi loto que uti l izar os serviços de um resgate punido, receberá a 
mesma punição. 

 
5.0 – Procedimentos Éticos Administrativos 

 
 
5.1 – Ética: Na ocasião não foram avaliados casos de ética. 
 
Presentes:  Edson Augusto, Clínio Araújo, André Tavares, Rodrigo Lira, Mauríc io 
Grumari, Ricardo Hamond, Elenilson Vogas, Erico Oliveira, Humberto Moreira e  
Alberto Ayres Carell i .  
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