
 

 

Av. Prefeito Mendes de Morais, S/N - São Conrado - Rio de Janeiro - RJ - Brasil – CNPJ: 08352546/0001/13 

 
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO ÉTICO/ADMINISTRATIVO . 

 

 
Aos quinze dias do mês de outubro de 2018, às 17:30h em sessão aberta e às 17:45h em 
sessão fechada, na forma do Art.  20 do Estatuto,  presentes os Diretores e os representantes 
de cada modal idade,  abaixo l istados,  o Conselho se reuniu e tratou dos seguintes assuntos: 
 
 

1 -  Reunião Aberta :  
 

 
Sem a presença de associados, ato continuou, o conselho deu início as deliberações sobre os 
i tens da pauta tratados na reunião fechada.  
 
 
 

2 -  Reunião Fechada :  
 

 
2.1  –  Rio Tour: Deliberou-se que o contrato da Rio Tour será assinado concomitante  com o 
contrato que estabelece os rateios com as outras organizações que farão parte do quiosque.   
 
2.2  –  Reforma da Rampa: A subst ituição dos compensados começará até a próxima semana. 
Amanhã, terça-feira, 16/10, o empreiteiro André Jean irá a madeireira para trazer as 
madeiras.   
 
2.3  –  Fundo de Seguro: Foi real izado um “brainstorm” sobre as pos síveis vertentes para 
criação de uma associação com f im específ ico de assegurar proteção aos pi lotos instrutores 
em casos de acidentes, todavia  nada foi aprovado por não haver a presença do Jurídico.  
 
2.4  –  Preço Mínimo: Foi debatido sobre a úl t ima alteração, e del iberou -se manter o reajuste.  
 
2.5 –  Carteir inha :  Deliberou-se a compra da carteir inha para os alunos e foi  sol ici tado 
algumas modif icações. (I)  atrelar a carteir inha a empresa do instrutor ( l l)  considerar o 
telefone do instrutor na carteir inha.  
 
2.6  –  Julgamentos: 
 
Foram avaliados 2 casos de transgressão  a polít ica de preço mínimo. Por fal ta de provas o 
conselho deliberou que não houve infração.  
 
 
Presentes :  Joe Vieira, Edson Augusto, Luiz Ireno, Francisco Santos, Eduardo Graniço, 
Ronaldo Campello , Fábio Thomaz, Niraldo Pinheiro e Vinicius Gouvea  
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