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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO ÉTICO/ADMINISTRATIVO . 

 

 
Aos 30 dias do mês de maio de 2022, às 17:15 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 Aberta 
 
 
O vice-presidente Cl inio Araújo abr iu a reunião agradecendo a presença de todos , ato 

contínuo, deu início ao assunto da pauta do dia .  

 
 
1.1 –  Renegociação de Dívidas: O sócio Carlos Zanon, PRC 1432, requisitou o 
abono das mensalidades do período de fevereiro de 2020 à dezembro de 2021.  
 
O conselho reconheceu que ele foi de grande auxíl io durante esse período, 
emprestando equipamentos para uso do clube na área de manutenção e aprovou o 
pedido, em contrapart ida ele deverá quitar o ano de 2022 até dezembro.  
 
 
2.0 –  Manutenção:  o sócio Eduardo Graniço sol ic itou ao conselho para checaram 
a estrutura da mega rampa que tem apresentado desgaste.  
 
 
3.0 –  Decolagem Aluno: O sócio Luiz Ireno sol ic itou aos conselheiros para reverem 
os parâmetros de permissão de decolagem de alunos, pois os atuais parâmetros estão 
colocando a operação em risco.  
 
Foi suger ido pela mesa a condicionar a decolagem do aluno a possibil idade de ser 
interrompida por qualquer instrutor presente na rampa, em caso de condição ruim.  
 
 
4.0 –  Assuntos Gerais:  Foi requisitado atenção sobre os seguintes itens:  
 

1. Definição das questões relacionadas a taxa extra;  
2. Maior publ ic idade das atas;  
3. Limpeza diár ia da área de pouso;  
4. Se não t iver, carta descrit iva das atr ibuições de todos os cargos;  
5. Auxíl io de patrocínio para categoria Open;  

 
 

5 –  Reunião Fechada 
 
 
5.1 –  Matrícula Aluno: Foi reanalisada a decisão da últ ima reunião referente a 
modif icação do valor da Matrícula do Aluno, onde, naquela ocasião, havia-se decidido 
pelo valor de R$ 70,00 matrícula + R$ 5,00 seguro.  
 

Foi del iberado o valor da matrícula de aluno abaixo do sugerido  pela diretor ia 
f inanceira e planejamento, em cumprimento dos compromissos assumidos e por ser 
esta, a única forma de se cumprir sem fer ir  a legislação pert inente as obr igações das 
inst ituições sem f ins lucrat ivos. As consequências dessas medidas serão 
acompanhadas através dos fechamentos mensais, respeitando o patr imônio.  

 
Portanto, foi deferido o reajuste para R$ 65,00 matrícula e R$ 5,00 seguro  a 

part ir  de 01/06/2022.  
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6.0 –  Procedimentos Éticos Administrativos 

 
 
 
 
6.1 –  Ética: Na ocasião não foram aval iados casos de ét ica.  
 
 
Presentes:  Cl inio Araújo, Eduardo Itajahy, André Tavares, Rodr igo Lira, Elenilson 
Vogas e José Car los Srour . 
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