20ª Ata
Dia: 13/03/2010
Horas: 16hs
Local: Rio Tavares – Campo do Cruz de Malta
CONVIDADOS: Todos os Atletas - Assuntos Gerais:
As quinze horas do décimo terceiro dia do mês de março de dois mil e dez, reuniu-se os
atletas do Entre Amigos em momento que antecede a uma partida amistosa de futebol,
desta vez no campo do Cruz de Malta no Rio Tavares, a fim de tratar de assuntos
conversados em reunião geral.
Primeiramente o Presidente conversou sobre o mutirão realizado no campo de futebol
que mandaremos os jogos durante a temporada 2010, onde poucos aparecerão para
ajudar. Agradecimento aos sete atletas que se fizeram presente.
O Vice-Presidente do clube, Thyago Pacheco, pede cooperação ao time para que se
fortaleçam enquanto grupo. Disse ainda que o planejamento para o ano de dois mil e dez
está feito, e se não houver a participação e o comprometimento, inibe ações da Diretoria
e assim algumas coisa não acontecerão.
O acumulo de situações ruins acabam desestimulando quem esta no comando e as
reações acontecem. Existe uma equipe que organiza, perde tempo com coisa do time e
isso deve ser visto pelo grupo. A participação, presença e a contribuição são quesitos
importantes para sua permanência no time.
Outro assunto abordado foi quanto ao concurso da bandeira, onde a participação do
grupo é imprescindível.
O Presidente informou que para a temporada dois e dez o Atleta e Dirigente André será o
novo técnico. Devido ao desgaste do ex-técnico.
Após empoçado, o novo técnico pediu a palavra e solicitou ao grupo ajuda de todos para
um bom trabalho. Informou também que os atletas Adson e Adriano serão seus
assistentes em caso de sua ausência.
O Diretor Financeiro pediu a palavra e informou que a data limite para deposito da
mensalidade, foi alterada para o dia dez de cada mês.
Nada mais havendo para conversar, o Presidente deu por encerrado a reunião.
Florianópolis, 13 de março de 2010.
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