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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO ÉTICO/ADMINISTRATIVO. 

 
 
Aos vinte dias do mês de dezembro 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 aos diretores presentes. 
 
 
1.1 – Nilton Rangel: solic itou ao conselho ético/administrativo autorização para 
voltar a praticar 4 voos por dia.  
 
O conselho ético/administrativo abriu debate e indeferiu o pedido do instrutor.  
 
 
2.0 – Homologação Asa Deltas :  O conselho abriu debate sobre o tema, devido a 
ausência do jurídico, após o debate, a deliberação sobre o assunto foi t ransferida 
para a próxima reunião. 
 
 
3.0 – Seguro de Vida: Foram l idas as propostas da Porto Seguro (Dráuzio), Ezze 
(Ecotrip) e Star (O Patriarca). 
 
Após amplo debate e análise do conselho, f icou decidido que: 
 

1. Permanecerá em vigor o seguro fornecido pela seguradora Ezze através da 
assessoria Ecotrip; 

2. O presidente delegou aos conselheiros André Tavares, Ricardo Hamond e 
Clínio Araújo como jurídico, observando que o André Tavares será o supervisor 
deste grupo de trabalho, para apresentar uma proposta sobre a criação do 
fundo de pecúlio até 17 de janeiro de 2021. 

 
4.0 – Confraternização CSCVL: O presidente delegou aos conselheiros Mauríc io 
Albuquerque e Rodrigo Lyra para coordenarem o evento de confraternização de f im 
de ano do CSCVL. 
  

 
5.0 – Procedimentos Éticos Administrativos 

 
 
5.1 – Ética: Na ocasião foi avaliado 1 caso de ética, o qual, fo i del iberado 10 dias 
de suspensão. 
 
 
Presentes:  Edson Augusto, Eduardo Ita jahy, André Tavares, Rodrigo Lira, Mauríc io 
Albuquerque, Elenilson Vogas, Ricardo Hamond, Paulo Cesar Fernandes, Erico 
Oliveira e Humberto Moreira. 
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