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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO ÉTICO/ADMINISTRATIVO . 

 

 
Aos quatorze dias de fevereiro  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 –  Processo Disciplinar nº 003/2021: O sócio Jean Carlos Frei tas, PRC 682, 
devidamente noti f icado da decisão do Conselho Ético/Administrativo , que, decidiu 
pela sua exclusão dos quadros de sócio do Clube São Conrado de Voo Livre, manteve-
se inerte quanto ao direi to de  recorrer ao colégio de delegados, no prazo de 10 dias  
conforme artigo 72 do R.I “Art. 72. O recorrente terá o prazo de 10 (dez) d ias, após o 
recebimento da noti f icação da penal idade apl icada, para interpor recurso, nos casos 
cabíveis” ,  assim, a decisão do  Conselho Ético/Administrativo em reunião real izada no 
dia 24 de janeiro de 2022, que o exclu iu do quadro de sócios do Clube São Conrado 
de Voo Livre, tornou-se defin i t iva.   
 
Assim, o pi loto Jean Carlos Frei tas , está defin i t ivamente excluído do quadro de 
associados do CSCVL. 
 
 
2.0 –  Benemérito: O sócio Gi l  Ar i  Deschatre, PB-038, sol ici tou a diretor ia do clube 
o pr ivi légio de benemerência.  
 
Após análise do conselho ético/administrativo, o pedido do sócio fo i  defer ido.  
 
Além disso, foi  autorizado pela diretor ia a isenção do pagamento das mensal idades 
que se encontram em aberto no sistema do clube até a data de hoje.  
 
 
3.0 –  Ordem de Decolagem: O sócio Phi l  Haegler  e Carlos Niemeyer  sol ici tou nova 
anál ise da diretoria com relação a ordem de decolagem da rampa de parapente.  
 
O conselho anal isou o pedido dos sócios, ato continuo, indefer iu a solici tação.  
 
 
4.0 –  Patrimônio: O diretor de patrimônio, Maurício Pinheiro, sol ici tou ao conselho 
aprovação para executar as ações a seguir:  
 

•  Container Parapente –  Remoção dos equipamentos dos instrutores para 
l impeza geral do local, dedetização, p intura, revestimento térmico, remoção do 
armário, manutenção dos locais que estão com vazamentos e  construção de 
novos nichos com placas cimentícias conforme p rojeto do dr. Clín io. 

•  Container Almoxari fado  –  Reforma ou substi tu ição dos móveis, l impeza geral, 
manutenção dos locais com vazamentos, dedetização e pintura.  

•  Container Secretar ia –  Reforma ou substitu ição dos móveis, l impeza geral, 
manutenção dos locais com vazamentos, dedetização e pintura.  

•  Rampa de Parapente/Local –  Apertar os parafusos que estão frouxos, poda da 
vegetação em frente a área de decolagem e higienização da área infer ior e 
frontal  da rampa de parapente e asa-delta. 

•  Porta Vidro Sala Reunião –  Substi tu ição ou manutenção da porta de vidro da 
sala de reuniões. 
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Por f im, o diretor técnico reforçou a necessidade da aquisição dos seguintes 
equipamentos:  

•  Roçadeira profissional Stih l ;  

•  Parafusadeira 20 Volts; 

•  Furadeira;  

•  Makita. 
 
 
5.0 –  Financeiro: O diretor f inanceiro cumprindo suas prerrogativas renovou os 
números de equi l íbr io f inanceiro apresentados na ata de 3 de janeiro de 2022, 
voltando a dizer que os números sugeridos não são aleatór ios e sim números 
comprovados pela sér ie h istór ica do ano de 2021 através da relação entre despesas 
e receita. 
 
Quanto o valor da mensal idade, já está em programação de acordo com a ata do dia 
03/02/2022. 
 
Quanto ao reajuste da taxa administrativa ( t icket) , fo i  determinado o valor de 90,00 
que entrará em vigor após a extinção da cota extra.  
 
A jo ia na próxima será ajustada para 3.000,00 na próxim a AGE. 
 
 
 
6.0 –  Locação para Eventos: O conselho ético/administrativo anal isou 2 pedidos 
de locação de espaço para f i lmagem, ambos sol ici taram o uso da área de pouso.  
 
Após anal isar as sol ici tações, o conselho determinou o preço de R$15.000,00 dia, 
pela locação do espaço.  
 
 
7.0 –  Caso Dudu: O conselho ético/administrativo aprovou o início do desl igamento 
temporár io do sócio a parti r  do mês de novembro de 2021.  
 
 
8.0 –  Nilton Rangel:  O sócio sol ici tou ao conselho aprovação para voltar a real izar 
4 voos por d ia.  
 
Após anál ise, levando em consideração os problemas de saúde do pi loto, o conselho 
indeferiu o pedido do sócio. 
 
 

 
6 .0 –  Procedimentos Éticos Administrativos 

 
 
 
6.1 Casos Ética: Na ocasião, foram aval iados 6 casos de ética , sendo 1 caso 
comunicado para apresentar , 1 caso absolvido, 1 caso indeferido, 2 casos suspensos 
por 5 dias e 1  caso suspenso por 20 dias.  
 
 
Presentes:  Edson Augusto , Cl in io Ferreira , Eduardo Ita jahy, Rodrigo Lira,  André 
Tavares, Maurício Grumari ,  Eleni lson Vogas, Ricardo Hamond,  Francisco Santos, 
Er ico Ol iveira . 
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