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Cota Mil late Clube
Reunião da Comissão de Ética

Data: 24/02/2018
Local: Sala de Reunião do Cota Mil late Clube
Horário: das 11hOOàs 12hOO
Pauta de Convocação: 1) Caso Beach Tennis; 2) Manual das Eleições do
Cota Mil; e 3) Assuntos Gerais
Presentes: Rubens Gallina, Lombardi, Rafael e Vice Comodoro Fernando
Cunha. Paschoal justificou ausência.
Tópicos tratados:
1. Confirmado o recebimento das informações disponíveis na Secretaria a
respeito do Caso Beach Tennis e decidido que:
a) Lombardi preparará minuta de convite da Comodoria do Cota Mil
para Sócio envolvido no Caso Beach Tennis ser ouvido pela
Comissão de Ética. A data proposta para tal reunião é 24 de
março de 2015, ainda a ser confirmada.
2. A Secretaria apresentou o Manual das Eleições do Cota Mil com todos
os anexos, sendo definido a respeito o seguinte:
a) verificar eventuais melhorias e atualizações necessárias no texto
e anexos com vistas às eleições previstas para outubro de 2018;
b) submeter o documento para conhecimento e aprovação do
Conselho Deliberativo do Cota Mil, previsto para abril de 2018.
"
3. Sobre Assuntos Gerais, ficou acordado:
a) que o conteúdo do ícone Comissão de Ética no Site Cota Mil
precisa ainda de algumas correções, que Lombardi ficou de
resolver junto a Diretora de Comunicação Kátia do Clube;
b) dada a dificuldade em compor a Comissão de Ética, que exige
Sócio com 10 anos no Clube, foi aprovada a proposta do Rafael
para solicitar ao Conselho Deliberativo que aprove, de forma
excepcional, o convite a Sócios Suplentes do Conselho
Deliberativo para fazerem parte da Comissão de Ética.
4. Recebida a visita do Comodoro Miguel Cleto durante a reunião, quando
foram esclarecidas questões sobre os permissionários SHED, Buffet
Contemporâneo e Aulas de Pilates, além de funcionamento da
administração do Clube.
5. Nada mais tendo a tratar sobre os assuntos da pauta, ficou definido que
a próxima ~ niãÓ da Comissão de Ética
erá convocada
oportunamenté.,
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