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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO ÉTICO/ADMINISTRATIVO. 

 
 
Aos seis dias do mês de dezembro de 2021, às 17:15 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 aos pi lotos presentes. 
 
 
1.1 – Aprovação Novos Sócios: Os pilotos Bernardo Cardoso Menezes, aluno do 
instrutor Luiz Octávio, e Guilherme Luiz, aluno do instrutor Jean Lima, se 
apresentaram ao conselho e foram aprovados para partic iparem do quadro de sócios 
do CSCVL. 
 
 
2.0 – Parâmetros Técnicos :  Ficou decidido que nos casos em que o pi loto tentar  
abortar a decolagem e mesmo assim sair fora da área da rampa, será considerado 
arborizada. E as sanções previstas no regimento interno deverão ser aplicadas. 
 
 
3.0 – Renegociação de Dívidas: Foi autorizado pelo conselho reativar a matrícula 
dos sócios Robson Ponciano - PRC 1062 e Carlos Solemar Montenegro – PRC 017, 
através de renegociação de débitos, pelo valor de R$ 1.320,00 (um mil trezentos e 
v inte reais). 
 
O conselho deliberou a benemerência do sócio Lúcio Glauco – PRC 022, a partir de  
hoje 06 de dezembro de 2021. 
 
 
4.0 – Reintegração Sócio: Foi autorizado a reintegração do pi loto Bruno Menescal 
ao quadro de sócios como sócio honorário, podendo partic ipar da f i la da escola, 
autorizado a realizar 4 voos por dia durante 1 mês a partir da data a ser determinada 
pela diretoria. 
 

 
5.0 – Procedimentos Éticos Administrativos 

 
 
5.1 – Ética: Na ocasião foram avaliados 2 casos de ética, sendo 1, mantido a 
suspensão de 5 dias referente a arborizada em bandeira verde e outro será realizado 
acareação e será novamente ju lgado na próxima reunião. 
 
 
Presentes:  Edson Augusto, Clínio Araújo, Eduardo Ita jahy, André Tavares, Rodrigo 
Lira, Mauríc io Grumari, Ricardo Hamond, Elenilson Vogas, Erico Oliveira, Humberto 
Moreira e Alberto Ayres Carell i .  
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