Dia: 03/02/2010
Horas: 20hs
Local: Terminal Rita Maria – Espaço Cultural

Assembléia Geral - Reapresentação

CONVIDADOS: Todos os integrantes do EA
Assuntos:
•

1 – RETROSPECTIVA DE 2009:
a) - Pedido de desculpas por parte do Presidente
b) - As reuniões = 11
c) - Os planejamentos
d) - A festa de final de ano
e) - A falta de compromisso nos últimos momentos
f) - Total de jogos
g) - Vitórias
h) - Derrotas
i) - Aproveitamento

•
•

2 – APRESENTAÇÃO DA DIRETORIA
3 – METAS:
- Atividades prazerosas
- Ambiente Familiar

•
•
•
•

4 – LOCAÇÃO DE CAMPO
5 – CALENDÁRIO 2010
6 – MENSALIDADE (valor atual: 30,00)
7 – CONTRATAÇÃO DE JOGADORES
- Comprometimento
- Demonstrar evolução
- Agregar valores
- Disposição para ensinar e aprender

•
•
•

8 – JOGOS FORA DE FLORIANOPOLIS
9 – ESTATUTO
10 – FESTA DE FINAL DE ANO

Ata da 1ª reunião do Grupo Entre Amigos – REUNIÃO GERAL
Data: 03/02/2010.

Aos três dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dez, reuniram-se no interior do Terminal Rita
Maria, na sala do espaço cultural, com primeira chamada as vinte horas e segunda chamada as
vinte horas e quarenta minutos, atletas e dirigentes do ENTRE AMIGOS FC, para mais uma
REUNIÃO GERAL, a fim de tratar dos assuntos relacionados em anexo.
Seguindo o cronograma, o Presidente fez uso da palavra realizando uma explanação da
temporada de 2009, abordando os itens a, b, c, d e , ficando os itens f, g, h e i, para serem
discutidos na presença de todos os jogadores.
Durante a apresentação da Diretoria, o Senhor Presidente solicitou a atenção de todos, a um fato
ocorrido durante o último jogo da temporada de dois mil e nove, quando o mesmo acabou
perdendo a compostura. Dessa forma, pediu desculpas a todos os presentes e principalmente ao
atleta Guerrinha. O senhor Pacheco solicitou que fosse feito uma votação referente a sua
permanência na Presidência do Clube, a qual foi aceita por todos que ali se encontravam. Dando
segmento a reunião, foi apresentado então os demais componentes da Diretoria, os quais são os
mesmos até então. Dessa forma, todos deveriam canalizar seus esforços para um objetivo comum,
a melhora do grupo. Metas deverão ser planejadas.
O Vice Presidente de posse da palavra informou que para a temporada 2010, teremos novidades,
sendo uma delas a locação de um campo de futebol, onde receberemos nossos adversários. O
campo locado, situa-se na cidade vizinha de Palhoça, no bairro da Guarda do Cubatão, no
Campo do UNISÓ FC. O Vice Presidente informou também que esteve fazendo uma vistoria no
campo e constatou que o local necessita de algumas melhorias. Dessa forma foi sugerido um
mutirão com todo o grupo, e a formação de comissões para organizar os problemas, bem como,
os materiais necessários para a reforma, ficando sob responsabilidade da diretoria informar a data.
Quanto aos jogos para a temporada 2010, o Vice Presidente informou que o cronograma dos jogos
será realizado da seguinte forma: três ou quatro jogos (dependendo do mês) em casa, e um jogo
fora. A tabela dos jogos já está disponível no Site do time,porém algumas datas permanecem em
aberto, as quais serão preenchidas a gosto da Diretoria com jogos fora de Florianópolis. O
Presidente fez uso da palavra solicitando ao Diretor Financeiro que se manifestasse, referente a
proposta em realizar a cada trimestre uma confraternização, bancada pelo time. O atleta Julio
solicitou a palavra e efetuou outra proposta: Fazer uma confraternização mensalmente, bancada
pelo time. O Atleta Betinho também fez uso da palavra e sugeriu que fosse feito a confraternização
no 1º sábado de cada mês, sendo que, todos os atletas contribuiriam com a quantia de R$ 5,00. O
Vice Presidente também fez sua sugestão: Que seja retirado da mensalidade o valor das despesas
da confraternização. Por fim, a proposta que todos concordaram foi efetuada pelo Atleta Dirigente
André: Uma comissão formada por três atletas bancaria as despesas da confraternização, e a
cada mês mudaria o trio, até fechar todo o grupo. O Presidente, mais uma vez solicitou que o
Diretor Financeiro Leandro se manifestasse. Após longa discussão o Dirigente informou que devido
as grandes despesas e o não pagamento em dia da mensalidade, o Clube não poderia bancar toda
a despesa, porém, ficou acertado que o clube ajudaria com a metade das despesas. Essa foi a
proposta aprovada por todos. As comissões serão formadas por proximidades no primeiro jogo da
temporada, bem como, um sorteio para distribuição dos meses correspondentes aos trios.
O Presidente informou a todos os presentes que o jogo agendado para a cidade de Chapecó foi
cancelado, devido a inviabilidade financeira.
Sobre o assunto mensalidade, o Atleta Guerrinha, sugeriu que fosse colocado o nome dos
inadimplentes no Site do time. Situação inviável informou o Vice-Presidente.
O Atleta e Dirigente Adson, sugeriu que a mensalidade fosse alterada para R$ 35,00, e que se
pagasse também os meses de janeiro e fevereiro. O atleta Renê fez a seguinte proposta: Os
atletas pagariam nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro o valor de R$ 15,00 (quinze

reais), ou seja, meia mensalidade, sendo que esse valor seria uma espécie de “renovação de
contrato” do atleta com o clube. Foi sugerido também que o Atleta que estiver atrasado com
sua mensalidade em até 30 (trinta) dias e sem dar explicações ao Diretor Financeiro, será
suspenso das atividades esportivas, até sua regularização, e havendo atraso mais de 60
(sessenta) dias, o atleta será desligado do clube. Proposta essa aceita pela maioria.
Colocado em votação o ingresso de atletas novos, surgiram varias propostas. O Vice Presidente
sugeriu que o grupo fosse aumentado para 20 (vinte) atletas, o qual teve o apoio do Presidente e
outros. O Atleta e Dirigente André, sugeriu que o grupo fosse ”inchado”, através da inclusão de
mais 08 (oito) atletas. Informou também o Dirigente, que foi procurado por alguns ex atletas que
gostariam de retornar ao grupo, entre os quais Gui Souza e Marlon.
Ficou decidido que o grupo seria composto por 20 (vinte) atletas. O Vice Presidente informou que o
grupo hoje possui 17 (dezessete) atletas, e que então teríamos 03 (três) vagas a serem
preenchidas.
Dessa forma, foi posto também em votação o retorno dos atletas mencionados. Votação aceita
com aprovação da maioria.
Foi sugerido também que os atletas “novos”, teriam 03 (três) meses de experiência, onde o
pagamento da mensalidade seria seu passaporte para ingresso no time, ou seja, esses teriam de
pagar suas mensalidades impreterivelmente até o dia do vencimento, sob pena de serem
excluídos. Isso posto, ficou acertado que os atletas dirigentes André e Leandro efetuassem contato
com os atletas Gui Souza e Marlon.
Importante salientar que os atletas deverão ficar atentos as informações referentes aos jogos fora
de Floripa, confirmando sua presença antecipadamente.
Quanto ao Estatuto da entidade, necessitamos agilizá-lo e por isso os atletas: Julio, Leandro e
Pacheco se propuseram a organizá-lo.
O Vice Presidente sugeriu que fosse montada uma comissão para organizar a festa de final de
ano. Nomes sugeridos: Pacheco, Laine, Adson e Betinho.
O Presidente sugeriu que fosse marcado um jogo de futebol suíço para movimentar o grupo.
Nada mais havendo para discutir o Presidente deu por encerrado a Reunião Geral, e eu Gracelaine
Battisti, Secretária Executiva, lavrei e assino a presente ata. Segue em anexo lista de presença.

Florianópolis, 03 de fevereiro de 2010.

_____________________________
Gracelaine Battisti

Data: 04/02/2010
Local: Sede do Clube – Rua Ferreira Lima, 250 – Centro Florianópolis SC

Lista de presença

Nº
01
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05
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08
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12
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17
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20
21

Atletas

R.G.

Assinatura

