10ª Ata
DATA: 03/06/2009 – Assuntos Gerais

PAUTA PARA REUNIÃO
•
•
•
•
•
•
•
•

1 – PAGAMENTO DO NOVO MATERIAL
2 – AQUISIÇÃO DE AGASALHOS
3 – PRESTAÇÃO DE CONTAS
4 – PAGAMENTO da MENSALIDADE
5 – SITE – Criação de um novo espaço – Comentário dos jogos
6 – REFORMULAÇÃO DA DIRETORIA
7 – EFETUAR UM EVENTO PARA ANGARIAR FUNDOS
8 – FESTA DE FINAL DE ANO

FICOU ESTABELECIDO APÓS A REUNIÃO O SEGUINTE:

E.T. – O Diretor Financeiro ADRIANO, não compareceu a reunião.
Diretores presentes: Pacheco, Thyago, Adson e Leandro.
OBS: O atleta André, participou como convidado.
1 – O Atleta e Diretor de Esportes, Adson Farias, na presença de todos assumiu que contribuiria
com metade do pagamento da compra do novo uniforme, e a outra metade seria coberta
pelo também atleta e Dirigente Adriano Vieira, conforme compromisso assumido em
momento anterior, porém, será necessário conversar com atleta novamente. Prazo para
quitação do débito: 30 dias a partir desta data.
OBS.: Caso esse compromisso não seja honrado, o clube assumirá a divida.
2 – Levar para conhecimento de todo o grupo.
3 – Deverá ser apresentada no inicio de cada mês.
4 – A Diretoria achou por bem manter a mesma forma (Xerox do depósito), Após levantamento
percebeu-se que alguns atletas não estão efetuando o pagamento da mensalidade. Estes
serão chamados para uma conversa, para saber o que esta ocorrendo. Atletas jubilados só
poderão retornar a equipe como convidados se houver vaga no grupo, com a aprovação de
100% do elenco.
OBS.: A responsabilidade em manter o Site do time no ar será do Atleta e Dirigente Thyago
Pacheco, que efetuará o pagamento da mensalidade diretamente ao servidor da internet.
5 – O Atleta André Luiz Franklin Visalli, foi convidado a participar da Diretoria do EA, bem como,
ser responsável por uma coluna no Site do Clube, onde deverá postar comentários sobre o
desempenho dos jogadores,

6 – Deverá ser criado 03 (três) novos cargos na Diretoria, (1º Tesoureiro, Auxiliar Técnico e
Relações Publicas), que serão ocupados pelos Senhores: Leandro Vinicius da Cunha e
André Luiz Franklin Visalli, este último acumulará as duas ultimas funções. Ficando como 2º
Tesoureiro o Senhor Adriano Vieira,
7 – Levar a idéia para o grande grupo,
8 – Aguardar posição do atleta Douglas.

Não havendo mais nada a discutir demos por encerrado essa reunião.

Florianópolis, 03 de Junho de 2009.

Assinam a presente ata:

Luiz Carlos Pacheco

André Luiz Franklin Visalli

Thyago Cardoso Pacheco

Adson Farias

Leandro Vinicius da Cunha

