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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO ÉTICO/ADMINISTRATIVO . 

 

 
Aos 14 dias do mês de março de 2022, 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 istados,  o Conselho se reuniu e tratou dos seguintes assuntos: 

 
 

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

contínuo, deu início ao assunto da pauta do dia. 

 
 
1.1 –  Nilton Rangel: Na ocasião o conselho pediu o sócio para se apresentar para 
esclarecer o fato de ter voado com um piloto acima do peso l imite (80kg) estabelecido 
pelo comitê técnico.  
 
O sócio justi f icou que a primeira vez que efetuou um voo com cl iente acima do peso, 
foi através da análise e l iberação do presidente.  
 
Por f im, a diretoria orientou-o que toda vez em que houver a necessidade d e o 
instrutor decolar com um aluno acima da restr ição de peso, deverá  consultar o diretor 
técnico da modal idade. 
 
 
2.0 –  Filmagens na área da rampa:  Ficou estabelecido que está proibido visi tantes 
real izarem f i lmagens na rampa de parapente ou na rampa de asa delta.  
 
 
3.0 –  Caso Rodolfo Pascoal : O piloto em questão teve uma postura inadequada 
contra o seu aluno durante seu últ imo voo realizado no dia  07/03 e por este motivo, 
foi afastado durante 30 dias das at ividades de voo de instrução . 
 
Devido a situação desconfortável que foi causada contra o aluno Eden Yehuda, o 
conselho decidiu que o cl iente será reembolsado integralmente  em R$ 650,00 
(seiscentos e cinquenta reais), e ainda, o cl iente receberá um voucher de 36 meses 
de val idade que poderá ser uti l izado pelo aluno dentro deste prazo.  
 
Por f im, o conselho entendeu que o pi loto tem apresentado um quadro de 
destemperamento há algum tempo, portanto, o conselho determinou que o instrutor 
deverá real izar tratamento psicológico durante período mínimo de 3 meses, 
respaldando o clube periodicamente quanto o andamento do tratamento.  A ação tem 
como objet ivo a reversão do quadro temperamental do instrutor.  
 
 
4.0 –  Financeiro:  Na ocasião, o diretor de planejamentos e f inanças apresentou o 
resultado f inanceiro do mês de fevereiro de 2022.  
 
Expôs que o resultado de fevereiro teve uma captação superior a R$ 500,000.000 
(quinhentos mil reais) e uma despesa de R$ 209.000,00 com um valor superavitário 
de R$ 269.000,00.  Disse que, além da grande quantidade de voos, houve uma 
dinâmica na redução de despesas que afetou posit ivamente o caixa d o clube. 
 
Falou também sobre o objetivo de entregar a gestão no f inal deste ano com todas as 
dívidas pagas, ou pelo menos, com dinheiro em caixa para quit á-las. 
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5.0 –  Centro de Voo Livre:  Na ocasião foi apresentado pelo gestor Fi l ipe Dicarlos 
o comparat ivo do primeiro tr imestre entre 2021 e 2022 do Centro de Voo Livre. Após 
a apresentação dos resultados, foi apresentado o plano de ação para o conselho, 
onde foram planejadas 5 etapas, sendo: ( l) Transição assessoria Marketing Digi tal ;  
( l l )  Vendas Ativas e Consolidação do Atendimento Eletrônico ; ( l l l )  Market ing 
Estratégico; (IV) Integração do Centro de Voo Livre a Novas Parcerias ; (V) Criação 
de sistema QR-Code para agendamentos.  
 
Na sequência o diretor Eduardo I tajahy, expôs as ações relacionadas a  área 
insti tucional e governamental. Onde parcerias estão sendo consolidadas, de forma a 
tornar o CSCVL e o Rio Centro de Voo Livre conhecido, projeto este, que vai além da 
captação de voos, pois tem como objet ivo também a formalização da atividade.  
 
O presidente Edson Augusto com a palavra, expôs como tem sido tratado 
poli t icamente toda essa dinâmica governamental, onde no próximo evento que será 
real izado no Jockey, o Rio Centro de Voo Livre foi  convidado a  estruturar um stand 
no evento.  
 
 
O conselho também determinou a cr iação de novos vídeos do Centro de Voo Livre.  
 

 
6.0 –  Procedimentos Éticos Administrativos 

 
 
 
6.1 –  Ética: Na ocasião foram avaliados 6 casos de ética, sendo, 1 caso suspenso 
mantido a suspensão de 30 dias, 1 caso noti f icado,  2 casos absolvidos e 2 casos 
comunicados para apresentar defesa . 
 
 
Presentes:  Edson Augusto, Cl inio Araújo, Eduardo Itajahy, André Tavares, Rodrigo 
Lira, Eleni lson Vogas, Alberto Carel i  e Humberto Moreira . 
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