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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO ÉTICO/ADMINISTRATIVO . 

 

 
Aos 06 dias do mês de junho de 2022, às 17:35 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 presidente Edson Augusto  abr iu a reunião agradecendo a presença de todos , ato 

contínuo, deu início aos assuntos de pauta. 

 
 
1.1 –  Requerimento Ingresso Quadro Sócios: o piloto Geovane, aluno do instrutor 
Ighor Ferreira, requereu ingresso no quadro de sócios do clube e foi aprovado.  
 
 
2.0 –  Assuntos Gerais: O sócio Luiz Ireno sol ic itou a apregoação da ata no mural.  
 
Ainda com a palavra, sol ic itou a formação de uma comissão para anál ise e sugestão 
em relação ao acompanhamento dos alunos para decolagem e que as conclusões 
sejam formalizadas no regimento interno.  
 
O sócio sugeriu também a atuação dos suplentes  na ausência dos conselheiros,  para 
legit imar as decisões.  
 
O sócio, por f im, sol icitou esclarecimentos sobre a cota extra.  
 
 
O conselho com palavra deliberou que todos os tópicos l istados  e sugeridos pelo Luiz 
Ireno serão devidamente anal isados.  
 
 
2.1 -  O sócio Eduardo Graniço, requereu a criação de regras para pousos dos alunos , 
com o objet ivo de val idação dos voos iniciais,  que são solicitados como requisito para 
formação de pi lotos pela CBVL. 
 
O conselho irá anal isar a sol ic itação.  
 
 
3.0 –Emerson Oliveira –  PRC 1297: Solic itou o abono das suas mensal idades de 
setembro de 2021 à junho de 2022 .  
 
A sol ic itação será anal isada pelo conselho . 
 
 
 

4 –  Reunião Fechada 
 
 
4.1 –  Financeiro: O diretor de planejamentos e f inanças, fez a exposição das obras 
já aprovadas pela diretoria para o f luxo de caixa com novo valor da matrícula.  
 
Aberta discussão para cumprimento dos acordos f irmados sobre a cota extra, o 
conselheiro Maurício Grumari sugeriu reunião envolvendo contabil idade, TI  e 
Gerente. Mais uma vez, cumpre informar que o valor pago pelo aluno, é referente a 
matrícula e seguro, sendo prerrogat iva do clube a determinação do seu valor.  
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5.0 –  Procedimentos Éticos Administrativos 
 
 
5.1 –  Ética: Na ocasião não foram aval iados casos de ét ica.  
 
 
Presentes:  Edson Augusto, Cl inio Araújo, Eduardo Itajahy , Rodr igo Lira, Maurício 
Albuquerque,  Ricardo Hamond,  Eleni lson Vogas, Erico Oliveira, Maurício Pinheiro, 
Alberto Carel l i  e José Car los Srour . 
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