6ª Ata
Data: 06/12/2008 – REUNIÃO GERAL – Confraternização de Final de ano
Aos seis dias do mês de dezembro de dois mil e oito, às 16hs, reuniram-se os Senhores
Luiz Carlos Pacheco, Thyago Cardoso Pacheco, Adson Farias, Guilherme Vieira e todos
os demais atletas do ENTRE AMIGOS F.C., no campo de futebol da Associação dos
Moradores do Abraão, no Bairro Abraão em Florianópolis SC, em momento anterior a
última partida de futebol do ano de 2008.
O Presidente de posse da palavra deu aberta a sessão do dia, solicitando ao Vice
Presidente, que fizesse a leitura da ata anterior, onde nenhum dos presentes fez objeção
aos assuntos abordados. Dessa forma, passou-se a discutir a pauta do dia.
•
•
•

Festa de Final de Ano,
Agenda de jogos para 2009,
Criação de mais um cargo para a Diretoria.

Passamos a conversar sobre o primeiro item da reunião, quando o Presidente informou a
Diretoria que já teria reservado um horário na quadra de futebol suíço sintético do Sub
Tenentes e Sargentos, na Cabeceira da Ponte Hercílio Luz, parte Continental, onde seria
oferecido um churrasco aos atletas.
Seguindo a pauta da reunião, o Presidente mais uma vez assumiu o compromisso de
agendar os jogos para o ano seguinte, sendo que o Vice Presidente se colocou a
disposição para auxiliar se caso fosse preciso. Sugestão que foi bem aceita.
O Presidente solicitando a palavra novamente informando a todos que pretendia criar o
cargo de SECRETARIO EXECUTIVO, o qual foi sugerido pelo Diretor de Esportes Adson
Farias, que fosse ocupado pela Senhora GRACELAINE BATTISTI, que era uma pessoa
que vivia acompanhando o grupo desde sua primeira partida e colaborava bastante.
Posto em votação, tal indicação foi aceita por todos os presentes.
Não havendo mais nada a tratar, foi agendada um novo encontro para o mês de março de
dois mil e nove, quando daremos inicio ao ano futebolístico de 2009 do Entre Amigos.
Dessa forma, damos por encerrado a temporada de futebol do ano de dois mil e oito,
aproveitando para desejar a todos um Feliz Natal e um Próspero ano novo.
Florianópolis, 29 de Agosto de 2008.
Assinam a Ata:
Luiz Carlos Pacheco

Adriano Vieira

Renê Pamplona

Gracelaine Battisti

Julio Cesar Marques

Guilherme Souza

André Luiz Franklin Visalli

Thyago Cardoso Pacheco

Leandro Vinicius da Cunha

Adson Farias

Rafael Moraes

Douglas Augusto Cardoso dos Santos

Edson Anacleto de Lima Jr.

Daniel F. de Castro Furtado

