28ª Ata
Dia: 16/02/2011
Horas: 20hs
Local: Sala de Reuniões do Deter
No décimo sexto dia do mês de fevereiro de dois mil e onze, as 19hs30min em
primeira chamada e 20hs em segunda chamada com qualquer numero de
associados, reuniram-se em Assembléia Geral, na sala de reuniões do Deter, local de
trabalho do Presidente, os senhores Diretores e atletas do Entre Amigos, a fim de
discutir os seguintes assuntos.
PAUTA PARA REUNIÃO
- Prestação de contas geral e da festa de final do ano 2010.
- Retrospectiva 2010 (metas e resultados)
- Crescimento (individual e coletivo)
- Planos e Metas e para 2011
- O Atleta que deixar o clube por falta de pagamento, não poderá retornar ao clube
por um período de dois anos.
- Equipe HORA DO RANGO - será responsável pela água e recolhimento do material
após os jogos durante o mês.
- Repasse de função - Na falta de algum diretor passar a função para outro mesmo
que não seja dirigente.
- Disciplina – em campo e horário.
- Contrato com atletas
- Ação Social
- Despensa de jogador – encaminhar correspondência
- mensalidade
- Aniversario do time – Passeio ao Beto Carrero
- contratação de novos atletas
- Festa de final de ano.
O Presidente primeiramente agradeceu a presença de todos os Associados e os
convidou a participar de um coquetel de boas vindas. Posteriormente o Sr. Presidente
fez solicitação aos presentes para assistir um vídeo MOTIVACIONAL. Um assunto
abordado de inicio foi quanto ao recebimento das correspondências que o EA envia
aos atletas e poucos foram os que receberam, ficou dito que devem verificar junto ao
correio. Foi apresentado pelo Vice-Presidente, um resumo das metas do ano
passado, onde apontava o crescimento do coletivo. Da mesma forma foi colocado a
todos as novas metas para o novo ano, as quais estarão disponíveis no site. Uma
questão discutida foi quanto ao horário dos jogadores estarem no local do jogo, que
será as 13hs10min, isto deverá servir como item de possíveis escalações.
Ocorrendo o alcance de metas planejadas antes do tempo, fica acordado que a
Diretoria liberará uma quantia para as festividades.
O Presidente neste momento solicitou que o Diretor de Esportes e Eventos, André
Visalli comentasse a sobre a contratação de novos atletas. O Atleta Hudson após
uma votação foi reapresentado ao grupo através de uma aprovação de cem por cento
(100%). A seguir o Diretor passou a apresentar os novos contratados, um zagueiro,
um meia e um atacante.
Foi conversado também sobre o desligamento dos atletas: Dih, Rafael e Victor.
A mensalidade não deverá sofrer reajustes.

A cobrança da mensalidade passará a ser via boleto bancário, Vice-Presidente e
Diretor Financeiro darão todas as explicações.
As mensalidades dos meses de dezembro, janeiro e fevereiro passarão de quinze
para vinte reais.
O Atleta Rodrigo sugeriu a possibilidade de criar a opção do débito automático.
A equipe hora do rango deverá assumir outras funções.
Renê sugeriu a compra de cestos para colocar o material utilizado, evitando assim
que as peças fiquem espalhadas pelo vestiário.
Com a palavra o Vice-Presidente, informou sobre a nova documentação que estará
implantando, que é o contrato de atleta, onde resumem as funções de todos os
atletas.
A partir deste ano o EA deverá implantar em seu calendário pelo menos uma Ação
Social, a qual deverá ser tratada em momento oportuno.
Uma nova proposta para festejar o aniversário do EA, uma viagem ao Beto Carrero
World. Onde o time pagará a entrada aos associados. Quem desejar levar
acompanhante arcará suas despesas.
E por ultimo, a festa de final de ano poderá ser no mesmo local do ano anterior ou em
um sitio. O presidente deverá levantar os custos e informar em outra oportunidade.
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, 16 de fevereiro de 2011.
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