5ª Ata
Data: 13/11/2008 – Aquisição do Material
Ao décimo terceiro dia do mês de novembro de dois mil e oito, às 19hs 30min,
reuniram-se os Senhores Luiz Carlos Pacheco, Thyago Cardoso Pacheco, Adson
Farias, Guilherme Vieira e Adriano Vieira, na sala de reuniões do Deter, cito a rua:
Tenente Silveira nº 168, Centro – Florianópolis, local de trabalho do Presidente do
Clube para tratar de assuntos pertinentes ao Clube.
Após a leitura da Ata da reunião anterior, onde nenhum assunto foi rebatido, demos
continuidade a reunião, onde o Presidente efetuou a leitura da pauta do dia.
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Compra do material esportivo,
Calendário 2008,
Calendário 2009,
Festa de Confraternização de Final de Ano (local, data, comissão),
Jogo em Gaspar,
Novos Jogadores,
Pagina na Internet – Orkut,
Fotos,
Materiais de Primeiros Socorros (Esparadrapo, gases, gelo, água, bolsa,
anestésico).

De posse da palavra o Senhor Presidente deu aberto à reunião, solicitando ao Vice
Presidente Thyago que fizesse uso da palavra e descrevesse o que haviam
combinado em encontro anterior.
O Vice Presidente relatou aos presentes que aproveitando do momento que
antecedia a uma partida de futebol do EA, passou a informação aos atletas da
conversação realizada em reunião de Diretoria, que seria a compra de um uniforme
para o grupo, porém, o valor do equipamento seria rateado por todos os jogadores
que quisessem participar.
Após algumas discussões, o Vice Presidente solicitou ao grupo que fizesse uma
votação para a compra do material, e conseqüentemente o rateio das despesas.
Após a votação, onde todos foram a favor da compra, ficou acertado que o material
deveria ser adquirido e o valor rateado por todos os atletas, porém, caberia ao Vice
Presidente contactar os atletas ausentes a fim de comunicar o ocorrido.
Disse ainda o Vice Presidente que, com a aprovação da compra do material, o
mesmo se incumbiu de mandar fazer o referido uniforme.
Seguindo a pauta da reunião, o Presidente apresentou o calendário de jogos para os
dois últimos meses, bem como, assumiu o compromisso de preparar o calendário
para o ano de 2009, tendo seu primeiro jogo no mês de março.
Quanto à festa de final de ano, ficou decidido que o jogo deveria ser em campo
sintético em jogo festivo, com a presença das famílias e a despesa seria dividida com
os presentes.

Referente ao jogo em Gaspar, esse deveria ser desmarcado devido ao auto custo.
A adesão de novos jogadores ficaria somente para o ano seguinte, pois o atual
elenco estava muito inchado.
A pagina na Internet, ficou a cargo do Vice Presidente, o qual possui um bom
conhecimento de informática.
As fotos do time ficariam a cargo da esposa do Presidente, Senhora Gracelaine
Battisti.
Os materiais de primeiros socorros seriam muito importantes, porém não tínhamos
como adquiri-los no momento.
Não havendo mais nada a tratar, foi agendada um novo encontro para o mês
seguinte, onde trataríamos dos preparativos da festa de final de ano.

Florianópolis, 13 de Novembro de 2008.
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