Ata: 23
Dia: 28/04/2010
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 – Confirmar jogo em Garopaba
3 – Agendar jogo em Joinville
4 – Recomposição da Diretoria (Diretor de Esportes)
5 – Registrar entidade
6 – Rever Situação Bola Murcha
7 – Ver possibilidade de criação do voto da torcida para o bola cheia e bola murcha
8 – Concurso da bandeira (Regulamento)
9 – Conversa com André sobre sua ausência

Ficou resolvido que:
Iniciamos a reunião com o comunicado do atleta André referente à sua ausência no próximo
jogo (01/05), por motivos familiares, questionou ainda o atleta sobre como ficaria sua situação
para o jogo na rodada seguinte (15/05), ou seja, se por sua falta ficaria no banco de reserva. Foi
esclarecido que: A regra é clara, O atleta que faltar um jogo, deverá iniciar a partida
seguinte no banco de reserva. Bem como, em sua ausência o imediato a assumir a posição
de goleiro é o atleta Luciano, que por sua vez é o zagueiro do time. Assim, é oferecido ao atleta
à opção de escolher se quer jogar na linha ou no gol. Dependendo da escolha, o jogador André
fica no banco ou não. O presidente sugeriu novamente o agendamento do futebol no sintético,
com intuito de aprimorar as posições, fortalecer o grupo, exercitar cobranças faltas, pênaltis.
Seria semanalmente, porém os outros componentes (André e Leandro) relataram que será um
gasto muito alto.
A sugestão foi fazer quinzenalmente. Será levado para o grupo na Próxima reunião. Sobre o
jogo em Garopaba, a proposta é sair de Florianópolis no sábado, 13hs, jogar no horário das
16hs, jantar com o time adversário e ficar numa pousada (valor aproximado por pessoa R$
20,00). Data provável 12/06 (aguardar contato do time local).
Será necessário confirmar presença e definir a saída: Se será de ônibus ou carro particular. A
proposta é reunir as famílias e confraternizar.
Em 28/08, será feito o agendamento do jogo em Joinville. É necessário a confirmação dos
todos, pois iremos de ônibus especial, e teremos de contribuir com uma determinada quantia.
Foi registrado o afastamento do diretor de Esportes, Adson Farias, que por motivos particulares
solicitou seu desligamento, além de sentir-se sobrecarregado com as funções: levar a água,
material de primeiros socorros e recolhimento de material, bem.
A Diretoria decidiu que não chamaremos ninguém para assumir o cargo, e dividiremos as
tarefas entre a própria diretoria.

Thyago será resposável pela roupa, André pela água e Leandro pela bolsa primeiros socorros,
na ausência ou descumprimento desse acordo, o Presidente assumirá as funções.
O presidente demonstrou muita preocupação em registrar a entidade ARCE Entre Amigos o
mais rápido possível para que possamos de fato correr atrás da verba de subvenção, que
auxiliará nas despesas do time. Serão recolhidas as assinaturas das atas e no dia 04/05,
Leandro e Diego iniciarão as buscas para realizar o registro. Segundo o Vice-Presidente
Thyago, o atleta Betinho informou que seu irmão que é contador poderá dar um apoio se
necessário. Laine destacou o fato do último jogo, referente à apuração dos votos de bola
murcha e cheia. “Infelizmente tem pessoas que não estão votando conforme o desempenho no
jogo e sim por situações isoladas.” Estão faltando critérios, disse Leandro. “Ficou muito chato e
inconveniente, após um delicioso almoço/janta, oferecido pelos colegas, Luciano, Renê e
Guerrinha , a discussão sobre o bola murcha”.
É necessário rever está situação disse a Dirigente, que deveria apenas ter o destaque da
semana. Julio concordou com a opinião. O presidente opinou que deveria ter apenas a bola
cheia. Thyago sugeriu não eliminar o bola murcha, mas conversar com o coletivo sobre o que
poderia melhorar sobre os critérios de votação. André relatou que um de seus critérios para
votar no bola murcha, é quando acontece falhas grotescas.
Thyago relata que utiliza o critério de empenho, superação. André sugere voto, aberto com
justificativa.
Resolvemos que: Haverá conscientização sobre o bola murcha, para que o grupo pense bem
na hora de votar, ou seja, veja o jogador em todo contexto. Adotaremos o voto identificado com
justificativa. Após a apuração, todos poderão ver a justificativa que estará à disposição. Foi
sugerido também o voto da galera, onde serão esclarecidos os objetivos para eleição.
Definiremos que não poderão ser votados nos maridos. Com relação à bandeira, Thyago
recebeu 5 (cinco) modelos para apreciação, os quais serão colocados no Site para escolha por
votação. Também estamos amadurecendo a idéia de buscar um mascote para o time.
Finalizando, o presidente aproveitou da presença do atleta e dirigente André para conversar
sobre sua ausência consecutiva, sem justificativa, pois além dessas duas funções o mesmo é
um líder perante o grupo, uma referência para alguns, sendo assim, precisa dar bons exemplos.

Sem mais para o momento subscrevo.
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