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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO ÉTICO/ADMINISTRATIVO . 

 

 
Aos 18 dias do mês de abri l  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 –  Marcus Vinicius (Indiana) : O sócio em questão, pediu ao conselho para rever 
a dinâmica relacionada ao preço. Sugeriu que os i tens inclusos nos voos como 
câmeras, transportes e outros, fosse ajustado um preço mínimo a ser praticado. Ainda 
com a palavra, sol ic i tou que fosse anal isado a possibi l idade de definir  o valor de 
preço do voo passado.  
 
O presidente com a palavra informou que o clube sugeriu o valor do voo passado a 
R$ 450,00. Com relação as outras questões pontuadas, que para o  assunto ser levado 
para votação da mesa, será necessário o apoio de outros pi lotos e que a sol ic itação 
seja direcionada aos conselheiros da modalidade de parapente, para que estes  
apresentem as sugestões para voto da mesa.  
 
 
Por f im, quest ionou também sobre as atr ibuições dos f iscais de rampa, relatou que 
hoje o seu celular f icou sem bateria e sol ici tou suporte da rampa para comunicar a 
sede sobre o status da sua l iberação para decolar pois, havia real izado o registro do 
seu cl iente de forma remota (via ce lular), antes de acabar a bateria, entretanto os 
f iscais não atenderam sua sol ici tação, direcionando -a para o gerente de rampa 
Anderson, que negou o pedido de comunicação via rádio com a sede.  
 
O presidente com a palavra deu seu parecer dizendo que irá analisar o caso.  
 
 
2.0 –  Entrevista Novo Associado:  A pi lota Jul ia Camargo requisitou a aprovação 
do conselho para ingressar no quadro de sócios do CSCVL.  
 
O presidente da mesa entrevistou-a junto aos outros diretores.  
Após a entrevista, o conselho deferiu o pedido de ingresso no quadro de sócios.  

 
3.0 –  Procedimentos Éticos Administrativos 

 
 
 
6.1 –  Ética: Na ocasião não foram avaliados casos de ét ica. 
 
 
Presentes:  Edson Augusto, Cl inio Araújo, Eduardo Itajahy, André Tavares, Rodrigo 
Lira, Maurício Grumari,  Eleni lson Vogas, Ricardo Hamond,  Alberto Carel i ,  Humberto 
Moreira e Érico Ol iveira . 
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