15ª Ata
Data: – 28/10/2009
Local: Sala de Reunião do Deter
Hora: 19h30min
Programação de Final de Ano
Aos vinte e oito dias do mês de outubro de dois mil e nove, às 19 horas e 30 minutos,
reuniram-se na sala de reuniões do Deter, (local de trabalho do então Presidente do Clube),
as seguintes pessoas: Luiz Carlos Pacheco, Thyago Cardoso Pacheco, Julio César Marques
Junior, Leandro Vinicius da Cunha, todos atletas do Entre Amigos F.C., quando foi
apresentada a pauta da atual reunião:
•

Registro da Entidade,

•

Programação da Festa de Final de Ano
- De que forma será realizada,
- Distribuição de tarefas,
- Levantamentos dos custos,
- Contratação de uma Banda,
- Camisetas,
- Ônibus a disposição,
- Patrocinadores.

•

Situação do Atleta Juninho (Edson Anacleto de Lima Jr.),

•

Mensalidade do mês de dezembro 2009

Seguindo a ordem do dia, tratamos do primeiro assunto, o qual foi visto que a entidade
deverá ser registrada, dessa forma deverá juntar todos os documentos que comprovem a
existência do clube desde 07-06-2008.
A seguir passamos a tratar do segundo assunto, que foi a programação da festa de final de
ano, onde dividimos as tarefas por comissões, do tipo: Premiação, Transporte, Alimentação
e Musica (som).
Os premiados deverão ser: Artilheiro, Melhor jogador da temporada (criar critérios), Jogador
mais assíduo, Jogador mais disciplinado, Jogador mais Indisciplinado, Super Bola cheia e
Super bola murcha.
O Time também oferecerá a todos os atletas TOALHAS PERSONALIZADAS.
O Vice Presidente ficou responsável pelo orçamento das peças, bem como, os troféus.
Alguns atletas / Diretores deverão assumir algumas comissões como:
Musica (Som) – Thyago
Alimentação – Laine
Orador – Laine
Decoração – Pacheco
Premiação – Thyago
Futebol – André

O Presidente sugeriu que fosse elaborado um ofício e encaminhado a AFLOV, solicitando a
doação de kits para distribuição às crianças presentes na festa. Esse oficio deverá ser
entregue via atleta Julio César Marques Jr.
O Diretor financeiro Leandro pediu que fosse feito contato com o Presidente da Sede do
Enseadense, para que corrigisse o problema em relação ao chuveiro do vestiário.
Referente ao atleta Juninho (Edson Anacleto de Lima Jr.) ficou acertado que devido ao
mesmo estar passando por problemas de mudança de horário de trabalho, o mesmo terá a
regalia de ser um ATLETA ESPECIAL, compreendendo ser atleta do EA, porém, não pagará
mensalidade, devendo pagar apenas os jogos que atuar em separado, até que sua situação
se normalize.
E por fim, a mensalidade do mês de Dezembro, foi acordada que deverá ser depositado até
30/11/2009, o que deverá ser passado para todo o grupo.
Assim, não havendo mais nada a tratar o Presidente deu por encerrado a presente Reunião.

Florianópolis, 28 de Outubro de 2009.

Assinam a presente Ata:

Luiz Carlos Pacheco

Leandro Vinicius da Cunha

Thyago Cardoso Pacheco

Julio César Marques Junior

Gracelaine Battisti

