Ata nº 26
Data: 21-12-2010
Horas: 20hs
Local: Sede do Time

ATA DE RERRATIFICAÇÃO À ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL DO DIA 24-10-2009

Às vinte horas do vigésimo primeiro dia do mês de dezembro do ano de dois mil e dez, reuniram
se os Diretores do EA, na sede do clube em Assembléia Extraordinária convocada pelo Senhor
Luiz Carlos Pacheco Presidente do Clube, com o intuito de corrigir a ATA de numero quatorze,
de vinte e quatro de outubro de dois mil e nove, por um erro de digitação, que desse, modo fica
em desacordo com o que diz o Estatuto do EA.
Na ATA de nº 14, o texto diz:
.............. fica empossada a nova Diretoria para gestão 2009 – 2011, devendo então
encaminhar a documentação necessária para registro da entidade junto aos órgãos
competentes..............
E na nova redação o texto passará a ser o seguinte:
Isso posto, fica empossada a nova diretoria para gestão 2009 – 2012, devendo então
encaminhar a documentação necessária para registro da entidade junto aos órgãos
competentes.
Assim, como é solicitado pelo Oficial de Registro Civil das Pessoas Jurídicas de Florianópolis,
segue a baixo o texto da Ata 14 em sua integra:

14ª Ata
Data: 24/10/2009
Hora: 17h30min
ASSEMBLÉIA GERAL
Aos vinte e quatro dias do mês de outubro de dois mil e nove, às 17 horas e 30 minutos,
aproveitando do momento que antecede uma partida de futebol, reuniram-se em Assembléia
Geral na praça de esportes do Saco dos Limões em Florianópolis SC, as seguintes pessoas:
Luiz Carlos Pacheco, Thyago Cardoso Pacheco, Adson Farias, Julio César Marques Junior,
Rafael Moraes, Maicon Varela, Rene Pamplona Coelho, André Luiz Franklin Visalli, Rodrigo
Bitencourtt, Luciano Andrade de Oliveira, Jéferson José de Azevedo, Edson Anacleto de Lima
Jr., Daniel Ferreira de Castro Furtado e Carlos Roberto Coutinho, todos atletas do Entre Amigos
F.C. para tratar dos seguintes assuntos:
•
•

Apresentação do Estatuto de Constituição do Entre Amigos F.C. pela COMISSÃO de
elaboração,
Eleição e posse da PRIMEIRA DIRETORIA.

O Presidente solicitou a Comissão responsável pelo Estatuto do EA, para que se
posicionassem à frente de todos os presentes a fim de expor suas idéias referentes ao Estatuto
do EA.
Após leitura e discussão do Estatuto o mesmo foi devidamente ajustado e APROVADO,
conforme necessidade do grupo, para A.R.C.E. ENTRE AMIGOS, permanecendo com o nome
fantasia apenas ENTRE AMIGOS F.C.,
Dando continuidade a Assembléia, foi colocado em votação que a DIRETORIA EXECUTIVA
do ENTRE AMIGOS F.C. tivesse seis cargos efetivos: PRESIDENTE, VICE-PRESIDENTE,
SECRETARIO EXECUTIVO, TESOUREIRO, DIRETOR DE ESPORTES E DIRETOR DE
COMUNICAÇÕES E EVENTOS, bem como, um CONSELHO FISCAL, que por sua vez será
ocupado por TRÊS MEMBROS.
Passando pela aprovação de todos os presentes, o então Presidente solicitou ao grupo que se
houvesse pessoas interessadas em formar uma chapa para concorrer a Diretoria do EA, que
se manifestasse.
Após alguns momentos, o Atleta Thyago Pacheco pediu a palavra e sugeriu que fosse montada
uma chapa única da seguinte forma:
Presidente: Luiz Carlos Pacheco,
Vice Presidente: Thyago Cardoso Pacheco,
Secretária Executiva: Gracelaine Battisti,
Tesoureiro: Leandro Vinicius da Cunha,
Diretor de Esportes: Adson Farias
Diretor de Comunicações e Eventos: André Franklin Visalli,
Conselho Fiscal:
Julio César Marques Junior, Maicon Varela e Daniel Ferreira de Castro Furtado.
Após apresentação da chapa aos presentes, a mesma foi eleita por aclamação e tomou
posse no mesmo ato.
Isso posto, fica empossada a nova Diretoria para gestão 2009 – 2011, devendo então
encaminhar a documentação necessária para registro da entidade junto aos órgãos
competentes.
E nada mais havendo para constar, eu Gracelaine Battisti lavrei a presente, que vai datada e
assinada por mim e pelos demais membros.
Florianópolis, 24 de Outubro de 2009.

E nada mais havendo para constar, eu Gracelaine Battisti lavrei a presente, que vai datada e
assinada por mim e pelos demais membros.

Florianópolis, 21 de Dezembro de 2010.
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