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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO ÉTICO/ADMINISTRATIVO . 

 

 
Aos seis dias do mês de janeiro de 2021, às 18:00 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 apresentou a pauta da reunião, e a seguir,  deu a palavra aos presentes.  
 
 
1.1 –  Centro de Voo Livre : os gestores, Fi l ipe Dicarlos e Eduardo Itajahy, apresentaram o 

relatór io de resultados baseado no “Plano de Ação” para a diretoria.  Dos itens contidos 
no relatór io são eles: (I)  –  Criação de autoridade no Instagram e atendimento diária via 
direct;  ( I I)  –  Ext inção do modelo antigo de comissionamento e criação e input de novo 
modelo baseado em metas; (I I I)  –  Criação do organograma do Centro de Voo Livre; (IV) 
–  Estruturação e aprimoramento do agendamento eletrônico; (V) –  Link Exclusivo para 
parceiros e emissão de voucher; (VI) –  Geração de conteúdo contínuo no feed e story 
das mídias digitais; (VII) –  Criação da galeria eletrônica para recepção de fotos e vídeos 
dos instrutores; (VIII )  –  Investimentos em campanhas comerciais.  
 
 
Após apresentação foram levantados diversos pontos que, na sequência foram 
del iberados pelo conselho, sendo eles :  
 

• Real ização do cl iente oculto. Lembrando que o código de ét ica estabelece sanção 
mínima de 15 dias  e máximo 1 ano para instrutores que forem identif icados 
prat icando preços abaixo do estabelecido.  

• Regra dos 3 minutos: O Centro de Voo Livre vinha prat icado irregularmente a 
l iberação de cl ientes de praia para pilotos de r ampa, caso, estes, est ivessem em 
primeiro lugar da f i la. Entretanto,  essa prát ica vai na contramão da regra que exige 
que os pi lotos se apresentem no quiosque em até 3 minutos. Além disso, como o 
pi loto está na rampa, o cl iente f ica sem suporte na praia, ou seja, foi identif icado 
que problema com transportes, assinatura de contrato, etc .,  são os mais comuns, 
visto que o pi loto não pode acompanhar o cl iente  por estar na rampa.  Portanto, a 
part ir  de agora, caso o pi loto mais bem co locado da f i la opte pelo crachá de rampa, 
ele não poderá real izar o voo de praia (quiosque), o protocolo de chamada será 
totalmente executado e a equipe será or ientada para proceder dessa forma.  

 
 
Por f im, f icou decidido que será organizada uma reunião para tratar dos próximos itens 
a serem deliberados pelo conselho referente ao Centro de Voo Livre.  
 

 
 
1.2 –  Preço Mínimo: O presidente do clube apresentou a seguinte proposta para o conselho:  

voos para brasi leiros à R$ 500,00 e a seguir,  abriu debate para que os conselheiros 
apresentassem outras propostas . 

 
Após amplo debate,  os conselheiros entenderam que esse desconto para brasileiros não 
seria possível controlar de forma efic iente,  por f im, foram colocadas as seguintes 
propostas para votação:  
 
 
1 –  Manter o preço;  
2 –  Mudar o preço para R$ 500,00;  
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Concluída a votação, por maioria de votos, o conselho decidiu manter o preço do voo à 
R$ R$ 600,00.  
 
 

1.3 –  Ajuda de Custo Rony: Devido a problemas de saúde, o sócio em questão precisou ser 
afastado temporar iamente das at iv idades de voo de duplo, por este mot ivo, o conselho 
através de votação, de l iberou ajuda de custo através de parcelas de R$ 250,00 semanais  
por 3 meses corr idos ou até o retorno as at iv idades de voo de instrução pelo associado.  
A ajuda de custo foi inic iada em 17 de dezembro de 2020 e encerrada no dia 28 de 
dezembro de 2020. 
 
 

1.4 –  Ajuda de Custo Klaus Koch: O piloto requereu ajuda de custo após últ imo acidente pois,  
se encontra no momento em recuperação com 2 costelas fraturadas.  O conselho ét ico 
real izou a votação via WhatsApp e por unanimidade defer iu o pedido do associado.  A 
ajuda de custo inic iará a part ir  de janeiro de 2021 e será cedida por até 3 meses corr idos 
ou até o retorno do associado as at iv idades de voo de instrução. 

 
 
 

2.0 –  Procedimentos Éticos Administrativos  
 

 
 
2.1 –  O conselho aval iou um caso de ét ica e o piloto  foi absolvido.  
 
 
Presentes :  Edson Augusto, Clínio Araújo, Erico Oliveira,  Humberto Moreira, Fábio Thomaz, 
Adalberto Frazão, Rodolfo Pascoal, Maurício Pinheiro , Francisco Santos, André Jean e Eduardo 
Itajahy. 
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