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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO ÉTICO/ADMINISTRATIVO . 

 

 
Aos quatorze dias do mês de dezembro de 2020, às 17:30 em reunião fechada, 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 iniciou a pauta de reunião falando sobre o preço mínimo e passou a palavra para 
os conselheiros.  

 
 
1.1 –  Preço Mínimo: O conselho, após amplo debate, decidiu  manter a atualização do preço 
mínimo de R$ 660,00 (cartão) ou R$ 600,00 (dinheiro)  para voos de instruções a part i r  do dia 
26 de dezembro de 2020. Os pi lotos deverão alterar seus preços até dia 2 5 de dezembro de 
2020. Além disso, a al teração poderá ser reavaliada a qualquer momento de acordo com  as 
adversidades que surgirem. 
 
1.1.2  –  Vendas Antecipadas: A part i r  do dia 15 de dezembro, os voos vendidos com 
agendamentos para datas posteriores ao dia 25 de dezembro, deverão obedecer a regra do  
preço atualizado (R$660,00 –  R$600,00).  
 
Os instrutores que forem identi f icados prat icando vendas com agendamentos posteriores ao dia 
25/12 serão devidamente not if icados . 
 
1.2  –  Evento: No dia 20 de dezembro, domingo, será real izado  evento de encerramento das 
at ividades do ano 2020. O evento foi nomeado de “Decolando no passado e Voando para o 
Futuro”, sendo esta, a primeira edição, o evento faz parte do projeto “Pátria Alada Brasi l ” .  
 
Durante o evento, também será inaugurada o circuito de homenagens aos voadores que são 
considerados ícones do voo l ivre, bem como a galeria histórica do esporte, que está sendo 
construída em parceria com a CBVL.  
 
1.3  –  Podas: Foi apresentado a denúncia fei ta contra o CSCVL referente as podas e a defesa 
do processo (procedimento nº 1.30.0001.005075/2020 -34) elaborada pelo jurídico do clube  que, 
encontra-se em fase de encaminhamento.  
 
1.4  –  Pouso de Emergência: O assunto será melhor avaliado na próxima reunião.  
  
1.5  –  Safety Day: O conselho del iberou que o teste de porosímetro passará a ser obrigatório 
nas vistorias de 250 voos em diante.  
 
 
 

2.0 –  Procedimentos Éticos Administrativos  
 

 
2.1 –  Ét ica: Foram avaliados 2 casos de ética, o conselho deliberou suspensão do quadro do 
Centro de Voo Livre em 1 e o outro será not i f icado pela diretoria do clube . 
 
2.2 –  Ingresso Quadro Instrutores:  O conselho avaliou o Requerimento de Ingresso no Quadro 
de Instrutores do sócio Ricardo Martins Pereira e Souza, constatando o cumprimento de todos 
os requisi tos exigidos pelo regimento interno, portanto, o pedido do associado foi  deferido .  
 
 
Presentes :  Edson Augusto, Clínio Araújo, Eduardo Itajahy, Fábio Thomaz, Rodolfo Pascoa l, 
Francisco Santos e Humberto Moreira.  
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