4ª Ata
Data: 02/10/2008 – Formação de uma Diretoria
Ao segundo dia do mês de outubro de dois mil e oito, às 19hs, reuniram-se os
Senhores Luiz Carlos Pacheco, Thyago Cardoso Pacheco, Adson Farias, Guilherme
Vieira e Adriano Vieira, atletas do ENTRE AMIGOS, na sala de reuniões do Deter,
cito a rua: Tenente Silveira nº 168, Centro – Florianópolis a convite do Senhor Luiz
Carlos Pacheco.
Após a leitura da Ata da reunião anterior, alguns pontos foram novamente discutidos
e aprovados, inclusive o esboço do desenho da camisa do EA, apresentado pelo Sr.
Thyago.
Dando continuidade a reunião, o Sr. Pacheco efetuou a leitura da pauta dos assuntos
para essa reunião:
•
•
•

Orçamento para aquisição de material,
Marcação de novos jogos.
Distribuição de tarefas

De posse da palavra o Senhor Pacheco solicitou ao grupo presente que se
manifestasse referente à questão da compra do material esportivo, pois como todos
sabiam o time não possuía nenhuma renda e tão pouco tinha a ajuda de terceiros.
O atleta Adson Farias pediu a palavra e disse que precisaríamos efetuar um
levantamento de custos, para sabermos ao certo de quanto efetivamente estávamos
falando, bem como, comunicar ao grupo das pretensões da Diretoria, além de um
possível rateio entre os que gostariam de participar.
Dessa forma, foi solicitado ao grupo que alguém ficasse responsável pelo orçamento
das camisas e conseqüentemente passar a informação aos demais membros do time.
O atleta Thyago Pacheco se prontificou em cuidar dessa parte, uma vez que o
mesmo já vinha nessa função.
De posse da palavra o Senhor Pacheco solicitou ajuda aos presentes referente a
distribuição de tarefas em relação aos jogos do time. O Atleta Guilherme Vieira,
sugeriu a criação de uma DIRETORIA, onde o PRESIDENTE fosse o Senhor Luiz
Carlos Pacheco, o VICE PRESIDENTE: Thyago Cardoso Pacheco, TESOUREIRO:
Adriano Vieira, DIRETOR DE ESPORTES: Adson Farias, e que à medida que o grupo
EA fosse crescendo mais alguns cargos iriam sendo criados ou não.
A sugestão foi bem vista por todos os presentes, a qual teve um complemento do
Atleta Adson Farias, que disse: “Isso é uma coisa que já deveria ter acontecido, pois
de fato ele é a pessoa que comanda esse time, que por direito o cargo é seu”.
Sendo assim, a sugestão foi aprovada por unanimidade, ficando então a apreciação
do Presidente a criação de mais cargos se achar necessários.

E dando continuidade à pauta que seria a marcação de novos jogos em seqüência,
foi sugerido pelo Vice Presidente Thyago, que os jogos deveriam ser marcados ate o
final do ano, dando preferência aos sábados a tarde, até o primeiro sábado de
dezembro. Sugestão aceita por todos.
Não havendo mais nada a tratar, foi agendada um novo encontro para o mês
seguinte, onde trataríamos do orçamento das camisas e outros assuntos levantados
pelo Sr. Presidente.

Florianópolis, 02 de Outubro de 2010.
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