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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO ÉTICO/ADMINISTRATIVO . 

 

 
Aos 09 dias do mês de maio 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 – Ingresso Novos Sócios:  
 
 

1. o pi loto Ighor Rocha de Carvalho, aluno do instrutor Marcelo Kal lemback, 
requereu ingresso no quadro de sócio do Clube São Conrado de Voo Livre.  
 

a. Após análise, o conselho pré-aprovou o pedido do pi loto Igor Rocha 
Carvalho para ingressar no quadro de sócios do CSCVL . 
 

2. O pi loto Daniel Guedes, aluno do instrutor Ortega de Brasi l ia, requereu ingresso 
no quadro de sócios do Clube São Conrado de Voo Livre.  
 

a. Após anál ise, o conselho aprovou  o pedido do pi loto Daniel  Guedes.  
 
 
2.0 –Contrato Paulo Cesar –  Estação Meteorológica: O conselho 
ét ico/administrativo reunido, aval iou  
 
 

3.0 –  Procedimentos Éticos Administrativos 
 
 
3.1 –  Ética: Na ocasião foi aval iado 1 caso de ét ica. 
 
 
3.2 –  Preço Mínimo –  André Santiago (Rock’n Rio) :  O instrutor André Santiago 
compareceu a reunião e apresentou sua defesa presencial referente a denúncia do 
preço mínimo. Na ocasião ele trouxe a cl iente como testemunha para relatar o 
ocorrido referente a negociação.  
 
O caso foi devidamente esclarecido, não havendo contraditór io por parte do instrutor 
Welison de Souza, o conselho entendeu que não houve transgressão por parte do 
instrutor.  
 
 
 
Presentes:  Edson Augusto, Cl inio Araújo, Eduardo Itajahy, André Tavares, Rodrigo 
Lira, Eleni lson Vogas, Ricardo Hamond, Humberto Moreira e Érico Ol iveira . 
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