27ª Ata
Dia: 29/12/2010
Horas: 20hs
Local: Sede do Clube
Ao décimo segundo dia do mês de dezembro de dois mil e dez, reuniram-se na sede do clube os
senhores Diretores do Entre Amigos: Luiz Pacheco, Thyago Pacheco, Laine Battisti, Leandro Cunha
e André Visalli, com o intuito de discutir a seguinte pauta:
- Avaliação da festa de final do ano.
- Regras para Diretores
- Prestação de contas geral e da festa de final de ano, criar facilidades para agilizar a prestação de
contas no site.
- Planejamento para o ano de 2011.
- Rever situação do responsável pela água e recolhimento do material após os jogos.
- Repasse de função - Na falta de algum diretor passar a função para outro.
- Disciplina - Conversar com o grande grupo sobre disciplina do time
- Despensa de jogador – encaminhar correspondência (Dih, Rafael e Victor)
- Isenção de pagamento da mensalidade para os diretores
- Estipular regras básicas para quem for diretor
- Sócio contribuinte
- Reajuste da mensalidade - para R$ 40,00
- Ver situação da lavanderia
- Aniversario do time
- contratação de novos atletas
FICOU RESOLVIDO QUE:
Avaliação positiva, local, campo, colaboradores, janta, organização, porém, os Diretores deverão
participar mais efetivamente dos eventos que o clube promover, evitando assim o acumulo de
funções para um ou outro Diretor. Em eventos que forem efetuados pelo clube, os Diretores deverão
estar horas antes no local do evento, a fim de organizar todo o evento.
As prestações de contas não poderão ficar atrasadas (acumuladas), deverá ser criado pelo
administrador do Site do EA, um sistema de fácil acesso para o Diretor Financeiro, onde o mesmo
possa apresentá-la dentro do prazo previsto. Sobre a festa de confraternização, esta já esta pronta,
devendo ser disponibilizada no site.
As atividades para o ano de dois mil e onze deverá ter seu inicio em 14 de fevereiro, através da
apresentação geral do grupo, que deverá ser anunciada no site o horário e local de apresentação,
bem como, outras medidas serão vistas em data oportuna.
As comissões que deverão ser formadas para A HORA DO RANGO, passarão a ter outras
atribuições como: responsabilidade pelo abastecimento da água e Recolhimento do material, durante
o mês sorteado.
Na ausência de um Diretor na véspera de um jogo, outro membro deverá assumir as suas funções
como: Técnico, distribuição do material, recebimento do time adversário, procurando o responsável,
cobrança das taxas, entre outros.
Disciplinar o time quanto ao cuidado com o material.
Ficou acertado que deverá ser encaminhado correspondência de desligamento do clube aos atletas:
Dih, Victor e Rafael. Problemas dos dispensados: Rafa: pagamento – Dih: Assiduidade – Victor:
Faltas constantes, não supriu a necessidade do grupo, falta de interesse, não demonstrou respeito
ao clube na festa de final de ano.

Isenção de pagamento da mensalidade para os diretores deverá ser revisto com o grande grupo, a
sugestão do Presidente é que para a próxima Diretoria apenas o Presidente não pagará a
mensalidade, isto deverá servir de estimulo a outras pessoas interessar-se em ser candidatos.
Os dirigentes deverão participar mais efetivamente dos eventos do Clube.
Para ser Sócio Contribuinte do EA, este deverá ser aceito pela maioria Diretores nas reuniões que
tratarem desses assuntos, dessa forma o Sócio poderá usufruir de todas as programações efetuadas
pelo clube, conforme o pagamento de mensalidade.
As mensalidades poderão ser reajustadas para R$ 40,00. Deverá ser comunicado ao grande grupo
na reunião geral.
Presidente anunciou que a conta bancaria do time já esta pronta, podendo ser gerado os boletos
bancários.
Laine fará o contato com a colabora que cuida da higiênização do material para saber dos valores de
seus serviços junto ao clube.
Proposta do Vice-Presidente: Que o aniversário do time seja comemorado através de um Passeio ao
Beto Carrero World, sendo que o time bancará as despesas dos atletas quanto aos passaportes. Os
Atletas que desejarem levar acompanhantes deverão informar a Diretoria. O pagamento do
passaporte será feito através de boleto bancário, diluído em prestações. Presidente deverá levantar
os custos e apresentar em próximo encontro da diretoria, e que deverá ser repassado ao grande
grupo na apresentação do grupo.
Nada mais havendo para discutir, o Presidente deu por encerrado a Reunião, e eu Gracelaine Battisti
Secretária Executiva lavrei e assino a presente ata junto com os demais membros.

Florianópolis, 12 de dezembro de 2010.
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