18ª Ata
Dia: 08/02/2010
Horas: 20hs
Local: Sede do Deter

PAUTA PARA REUNIÃO – Assuntos Gerais

CONVIDADOS: Todos os Membros da Diretoria.

Assuntos:
•
•
•
•
•
•
•

1 – Agendar partida de Futebol em campo sintético;
2 – Disponibilizar mas informações no Site;
3 – Levantamento dos materiais necessários para manutenção do campo;
4 – Aquisição de caixa térmica e material de primeiros socorros;
5 – Lavação do material esportivo;
6 – Confecção de bandeira;
7 – Criação de camisetas para os Associados;

Ficou resolvido que:

O Presidente de posse da palavra abriu a reunião saldando a todos os presentes e
lamentando a ausência do Diretor André. Seguiu lendo a pauta da reunião abrindo o
primeiro item, com relação ao agendamento do jogo em campo sintético. Como havia
sido combinado em reunião anterior, os atletas deveriam confirmar sua presença
através do site, porém, até a data marcada não houve confirmação por parte dos
atletas. Acreditamos que os jogadores ainda estão em ritmo de férias.
Os Dirigentes Pacheco, Thyago e Leandro farão orçamento dos materiais que são
necessários para as melhorias do campo de futebol.
Ficou acertado também que o Diretor Financeiro faça a compra de uma caixa térmica
e reposição do material de primeiros socorros do time. Todavia, só será
disponibilizado para uso em casos de extrema necessidade.
O Diretor de Esportes ficou incumbido de passar ao grupo que cada um deverá
possuir seu próprio material (ataduras, esparadrapos, spray, etc...).
Quanto a lavação do uniforme, a Secretária Executiva pediu a palavra a fim de expor
o assunto. Disse a Secretária que foi procurada pela responsável da lavação do
uniforme que lhe fez a seguinte proposta: R$ 15,00 (Quinze reais) por semana, e o
time ofereceria os produtos de limpeza (sabão em pó, sabão em pedra, alvejante e
amaciante). Proposta essa aceita por todos os presentes.

Caberá ao Vice Presidente levar aos jogos os 02 (dois) uniformes.

Sobre a confecção da bandeira, o Presidente lançou a idéia de se fazer um concurso
entre os Associados partindo das seguintes dimensões: 0,80 x 1,20. O Vice
Presidente deverá montar o regulamento, bem como, lançamento de 03 (três) tipos
de camisetas para os Associados.
Nada mais havendo para discutir, o Presidente deu por encerrada a Reunião, e eu
Gracelaine Battisti Secretária Executiva lavrei e assino a presente ata junto com os
demais membros.

Florianópolis, 03 de fevereiro de 2010.
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