31ª Ata
Dia: 31/08/2011
Horas: 19hs
Local: Sala de Reuniões do Deter

PAUTA PARA REUNIÃO
- Festa de final de ano;
* Local (DEINFRA – Córrego Grande – Bandeirante),
* Presentes aos Atletas,
* Futebol (campo ou suíço),
* Convidados ou não,
* Rifa,
- Situação do campo;
* Reunião com o Carmolino e Diretores do Unisó,
* Procurar o Palmito no Canudense ou outro campo naquela região,
- Site;
* Atualização,
* Noticias – Semanais e Mensais,
* Atas atualizar,
- Encaminhamento de cartão Dias dos Pais, Aniversariantes, Dia das mães, etc...
- Postura de Diretor;
* Utilização do Uniforme por parte da Comissão Técnica,
* Ter comportamento digno de Dirigente,
* Acabar com os xingamentos oriundos do banco de reservas, sejam para o árbitro ou
adversários,
* Chegar cedo ao local dos jogos,
* Ser mais participativo (oferecer ajuda) (bolas, faixa, uniforme, bolsas, água, juiz,
adversário, pagamentos, recebimentos, chuveiros, gandulas, pegar contato do adversário do unisó,
etc...)
* Fazer jus ao cargo de Diretor, executar a função conforme suas atribuições (defender a
Diretoria perante qualquer um, dar respostas em nome da Diretoria, assumir responsabilidades,
socializar as dificuldades com os Diretores),
- Contratação de jogadores;
* O que foi acertado antes,
* Excesso de Atletas,
* Prerrogativa de a Diretoria contratar ou não,
- Ver situação do Hudy e Aranha.

FICOU RESOLVIDO QUE:
Em reunião realizada no dia e hora marcada, compareceram os Diretores do Entre Amigos: Luiz
Carlos Pacheco (Presidente), Thyago Cardoso Pacheco (Vice-Presidente), Gracelaine Battisti
(Secretaria) e André Franklin Visalli, a fim de resolver e planejar o futuro da Agremiação.
O Presidente de posse da palavra e seguindo a pauta de reunião, abordou o primeiro assunto que
foi: Festa de Final de Ano.
Três propostas de local para a realização da festa (Sede do DEINFRA no estreito, Sede do
Conselho Comunitário do Córrego Grande e Sede do Bandeirante no Ribeirão da Ilha). Sendo que
foi optado pela Sede do DEINFRA, por ser mais central e preço mais atrativo.
Foi decidido também que o presente ofertado aos atletas será um porta retrato, contendo a foto do
time em caricatura.
Haverá uma partida de futebol suíço em caráter recreativo.
Será limitado em no Maximo 02 (dois) convidados por atleta para participar da festa. Será também
cobrado uma taxa de R$ 20,00 (vinte reais) por convidado, e crianças a partir de 10 anos pagam o
mesmo valor do adulto, e o pagamento deverá ser feito em até uma semana antes do evento.
Para cobrir os gastos com a festa, será implantado uma rifa, onde cada atleta deverá vender no
mínimo um bloco. Os blocos de rifa serão compostos de cem números ao valor de R$ 1,00 (um
real) o bilhete, totalizando R$ 100,00 (cem reais). E o premio oferecido será um HOMER
THEATER. O sorteio deverá ocorrer no campo de jogo do EA, dia 05/11/2011 em processo
manual.
Sobre a situação do campo, ficou acertado que o Presidente deverá procurar os Dirigentes do
Unisó, para uma conversa sobre qual decisão que irão tomar quanto aos jogos realizados em dias
de chuva.
O Presidente também deverá efetuar contato com o responsável pelo campo em Antonio Carlos
(Canudense) para um possível aluguel daquele espaço para a temporada 2012.
Site, ficou acertado que as atualizações deverão acontecer sempre após os jogos, porém
ocorrendo algum tipo de dificuldade por parte do administrador, este deverá comunicar o respectivo
problema.
As datas comemorativas deverão ser uma das atribuições da Secretária executiva, onde após a
confecção de cartão ou carta, repassará ao vice-presidente que as enviará.
Em conversa sobre a postura do Dirigente dentro ou fora de campo, este deverá rever sus atitudes,
pois precisa dar exemplo.
O uso da camisa de passeio da equipe passará a ser obrigatório em dias de jogos do time. Os
horários dos jogos deverão ser respeitados. As equipes da Hora do Rango precisão ser lembrada
de suas atribuições. (bolas, faixa, uniforme, bolsas, água, juiz, encaminhar o adversário ao
vestiário, averiguar se os chuveiros estão no lugar, entre outros), havendo dificuldades, essas
deverão ser socializadas com todo o grupo.
Ficou acertado também que devido ao pouco tempo para encerrar-se a temporada futebolística,
nenhum atleta será contratado, havendo necessidades de reposição de jogador a Comissão

Técnica passará a trabalhar com convidados, sendo que estarão sendo observados para uma
possível contratação para o ano seguinte, bem como, deverão contribuir com R$ 10,00 (dez reais).
Quanto à situação dos atletas Hudy e Aranha, o Diretor de Esportes André Vissali, efetuará contato
com ambos, a fim de saber suas permanências no clube, porém, passarão por uma nova avaliação
no final da temporada.
Nada mais havendo para tratar, o Presidente deu por encerado a reunião, a qual será
resumidamente repassada aos demais Associados em momento oportuno.

Florianópolis, 02 de Setembro de 2011.
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