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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO ÉTICO/ADMINISTRATIVO . 

 

 
Aos 27 dias do mês de junho de 2022, às 17:00 em reunião aberta, 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 abriu a reunião agradecendo a presença de todos , ato 

contínuo, passou a palavra para os pi lotos  que estavam presentes para ser 

entrevistados. 

 
 
1.1 –  Plano de Saúde Silvestre: Na ocasião, o gerente adm Fi l ipe apresentou as 
propostas e passou a palavra aos diretores.  
 
Os representantes do hospital Si lvestre apresentaram as propostas de plano de saúde  
para os presentes.  
 
O presidente do clube sugeriu elaborar um plano estratégico para apresentar o plano 
de saúde aos associados através de campanhas, onde todos aqueles que desejarem 
poderão aderir  ao plano.  
 
 
2.0 –  Cota Extra: O sócio Eduardo Graniço pediu esclarecimentos sobre a cota 
extra. 
 
2.1 –  O presidente do clube informou que após buscar esclarecimentos técnicos da 
contabil idade sobre possíveis impl icações legais  no processo de devolução da cota 
extra, foi  or ientado que a devolução da taxa de matrícula não poderia ser fei ta ao 
instrutor,  pois quem real iza o pagamento da matrícula é  próprio aluno, nesse caso, a 
devolução só poderia ser real izada para o CPF do ciente Entretanto, a determinação 
do conselho precisará ser respeitada, e que será cumpr ido o que foi del iberado nas 
atas que tratam do tema da cota extra.  
 

Portanto, para elaboração do processo de devolução do saldo sobressalente da 
cota extra,  será levantado o valor total de arrecadação  e despesas, para entender o 
saldo do valor residual.   
 

Por f im, o presidente  sugeriu que os pi lotos com voos excedentes ao número 
de voos exigidos para arrecadação da cota extra, receberão a devolução em voucher , 
que terá efeito de desconto no valor da taxa de matrícula.  
 
 
2.2 –  Foi sugerido pelo conselheiro André Tavares que após a apuração dos dados 
da cota extra, os pi lotos com voos sobressalentes deverão ser comunicados quanto 
ao número de voos excedidos. O clube deverá organizar um processo de devolução 
de forma que todas as cotas excedentes sejam devolvi das. 
 
2.3 –  Foi sugerido pelo vice-presidente a devolução integral através das taxas, de 
forma que através do voucher, uma parte do valor da taxa fosse amort izado.  
 
2.4 –  Foi sugerido pelo Fi l ipe para resguardar o caixa f lutuante da cota extra, de 
forma que aqueles que não pagarem, f iquem garantidos por este caixa  f lutuante,  de 
forma a preservar o f luxo de caixa do clube, e conforme forem pagando, esse fundo 
irá sendo devolvido gradualmente, de forma controlada, até que se zere a pendência.  
 
2.5 –  O conselheiro Ricardo Hamond sugeriu que o valor de 70,00 não seja atrelado 
a devolução da cota extra.  
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2.6 –  O diretor Alberto Carel i ,  sugeriu que o valor para efeito de cota extra seja 
contabil izando com o valor necessário da taxa 85 + a cota extra 40,00 . 
 
 
2.7 –  O processo de devolução da cota extra será apresentado após o diretor 
f inanceiro apresentar os dados referente a arrecadação e despesas da cota extra.  
 
 

3 –  Reunião Fechada 
  
 
 
3.1 –  Assuntos Gerais: A part i r da experiência em que as atas se tornam 
documentos normativos, é necessário que os conselheiros se manifestem nas 
votações que são fei tas através do grupo do conselho do whatsapp. Por f im, nas 
reuniões subsequentes , presenciais ou vir tuais, todas as deliberações através do 
grupo do whatsapp venha a ser efet ivadas nas atas.  
 
 
4.0 –  Vaquinha Prótese Daniel : O colaborador sol ic i tou auxíl io do clube para a 
arrecadação do valor fal tante para comprar a prótese.  
 
O presidente sol ic itou ao gerente Fi l ipe para fazer nova campanha nos canais do 
clube sol ic itando a arrecadação.  
 
 
5.0 –  Rio Centro de Voo Livre - Escola: O conselho reunido, desti tuiu o diretor de 
planejamentos e f inanças da diretoria da escola, ato contínuo, foi  del iberado por 
unanimidade o ingresso do diretor conselheiro Rodrigo Lira como novo diretor d o Rio 
Centro de Voo Livre (Escola). 
 
O presidente no ato de suas atr ibuições, nomeou o diretor de marketing, José Carlos 
Srour como segundo diretor do Rio Centro de Voo Livre (Escola).  
 

 
6.0 –  Procedimentos Éticos Administrativos 

 
 
6.1 –  Ética: Na ocasião foram avaliados 3 casos de ética, sendo os casos atrelados 
aos instrutores comunicados para apresentar defesa . 
 
Rodolfo Pascoal  –  Preço Mínimo 
Fábio Thomaz –  Preço Mínimo 
Rio Latin Tour –  Preço mínimo 
 
Presentes:  Edson Augusto, Cl inio Araújo, Eduardo Itajahy, Maurício Albuquerque, 
Rodrigo Lyra, André Tavares, Eleni lson Vogas, Ricardo Hamond, Humberto Moreira  e 
Alberto Carel l i .  
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