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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO ÉTICO/ADMINISTRATIVO . 

 

 
Aos três dias do mês de janeiro  de 2022, às 17:30 em reunião fechada,  convocada na 

forma do Art. 20 do Estatuto , presentes os Diretores e os representantes de cada 

modal idade, abaixo listados,  o Conselho se reuniu e tratou dos seguintes assuntos: 

 
 

1 –  Reunião Fechada 
 
 
O presidente  Edson Augusto abr iu a reunião agradecendo a presença de todos , ato 

contínuo, deu início aos assuntos de pauta do dia . 

 
 

1.1 –  Sandro Cardoso: O instrutor Sandro Cardoso sol ici tou ao conselho que 
reaval iasse a sua readmissão no quadro oficia l  de instrutores do CSCVL.  
 
O conselho comunicou ao sócio que o pedido dele será encaminhado para o Colégio 
de Delegados para ser anal isado na próxima AGE, pois, a exclusão do sócio do quadro 
efetivo de instrutores fo i  uma decisão do conselho, portanto, a reversão da decisão 
caberá ao Colégio de Delegados conforme estabelece o Regimento Interno do CSCVL.  

 
 
2.0 –  Financeiro: O diretor f inanceiro Eduardo Ita jah y abr iu a sua pauta 
apresentando o plano Bienal aos diretores , o qual, f i rma as metas estabelecidas  sob 
o plano de gestão da atual d iretoria, em resumo:  
 

•  Transparência  com comprovação de patr imônio ; 

•  Acerto de Todos os Passivos; 

•  Legalidade; 

•  Novas Receitas 
 
Transparência  com comprovação de patrimônio  
 

A adição do demonstrativo de resultados econômicos (DRE), nas apresentações 
do f inanceiro aos diretores, sócios e conselho f iscal e seus reflexos n o controle do 
patr imônio , o qual, é compilado através dos dados extraídos do sistema ERP/Contábil , 
extrato bancário e sistema integrado do CSCVL.  A geração desses dados nos permitiu 
desenvolver uma sér ie h istór ica do f luxo de caixa, com controles e evolução 
patr imonial .  
  
 Através da análise desses dados, fo i  comprovado um défici t anual de R$ - 
119.500,11 (cento e dezenove mil , quinhentos reais e onze centavos) , o que nos 
indica que para alcançar um equi l íbr io f inanceiro, será necessário a justar os preços 
de mensal idades, taxas e continuar fomentando o projeto de novas receitas.  
 
Acerto de Todos os Passivos 
 

O diretor f inanceiro também apresentou o extrato da cota extra, com suas 
total izações, apurada em R$ 217.769,84  (duzentos e dezessete mil , setecentos e 
sessenta e nove reais e oi tenta e quatro centavos)  bem como a defin ição dos valores 
dos passivos, atualmente aval iado em R$ 547.479,98 (quinhentos e quarente e sete 
mil  reais, quatrocentos e setenta e nove reais e n oventa e oi to centavos)  e seu 
parcelamento, a que se destina ta l  taxa.  
 
 
Novas Receitas 
 
Foi apresentado a ideia de clube empresa, seguindo a le i  recém -cr iada. 
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Legalidade 
 
Foi abordado a questão do Alvará que já foi  formal izado.  
 
Legalização do museu que atualmente está em vigor, entretanto, é uma demanda 
extra plano bienal.  
 

 
Depois das questões primárias colocadas, através dos números  apresentados, 

o diretor f inanceiro concluiu com as seguintes sugestões : 
 

1. Ajuste gradativo da mensal idade de solo para R$ 120,00, sendo o primeiro 
ajuste em janeiro de 2022 de R$60,00 para R$ 80,00, o segundo ajuste em 
junho de 2022, de R$ 80,00 para R$ 100,00 e por f im, o ajuste em outubro de 
2022 de R$ 100,00 para R$ 120,00.  
 

2. Ajuste de taxa de inscr ição de voo de in strução de R$ 60,00 para R$ 85,00.  
 
 

3. Ajuste da Joia que hoje é preci f icada em 7x o valor da mensal idade, para o 
valor f ixo de R$ 3.000,00  ( três mil  reais) . 

 
 

 
3 .0 –  Procedimentos Éticos Administrativos 

 
 
3.1 –  Ética: Na ocasião não foram aval iados 2 casos de ética , sendo 1 caso 
advertência e 1 caso comunicado para apresentar defesa.  
 
 
Presentes:  Edson Augusto , Cl in io Ferreira , Eduardo Ita jahy, Rodrigo Lira, André 
Tavares, Eleni lson Vogas, Ricardo Hamond, Humberto Moreira, Er ico Ol iveira, 
Mauricio Pinheiro e Fabiano Nahoum.  
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