33ª Ata
Dia: 15/12/2011
Horas: 19hs30min
Local: Sala de Reuniões do Deter

PAUTA PARA REUNIÃO
- Reavaliação da festa
- Situação do Atleta Adson
- Convidados
- Construção do vestiário
- Encaminhamentos para a temporada 2012.

FICOU RESOLVIDO QUE:

Reuniram-se os Diretores do Entre Amigos Luiz Carlos Pacheco Presidente, Thyago Cardoso
Pacheco, Leandro Vinicius da Cunha Tesoureiro e Gracelaine Battisti Secretária, a fim de deliberar
os assuntos acima citados.
De posse da palavra o Senhor Presidente colocou em pauta o primeiro assunto do dia, que seria a
avaliação da Festa de final de ano.
Muitos pontos positivos foram citados tais como: Organização, participação da Diretoria,
comportamento, músicos, alimentação, decoração, espaço físico, espaço infantil, espaço natalino
entre outros.
Por outro lado alguns pontos negativos foram citados também, como: Rifa – Não foi respeitado o
dia para entrega, tanto no primeiro momento (sábado) como no segundo (quarta-feira), além, da
situação que o ex-dirigente e atleta Adson Farias provou, após postar no site do time situações
conflitantes entre Diretoria e demais atletas. E como já não bastasse, no dia do sorteio da rifa
(sábado) entregou seu bloco em cima da hora, não comunicou que sua presença no evento, e
ainda levou dois acompanhantes. Outro ponto negativo faltou cobertura no espaço infantil e
finalizando rever a questão de convidados.
Os encaminhamentos sugeridos a estes fatos negativos são: 1º - As datas estipuladas nos eventos
deverão ser respeitadas. 2º - Ao ex-diretor e atleta Adson Farias será intimado a comparecer a
sede do clube para uma reunião com a Diretoria, a fim de chamar sua atenção ao ocorrido.
Informando-o do procedimento a ser adotado que é advertência verbal, ocorrendo uma segunda
vez sofrerá uma punição de dois a quatro jogos, havendo reincidência o mesmo será desligado do
grupo.
Quanto a cobertura do espaço infantil, este será observado em um próximo evento.
E por fim os convidados. Ficou decidido que a partir desse momento o convidado deverá ter
parentesco direto com o Associado, não sendo mais permitido o convite para terceiros.
Dando continuidade a pauta da reunião, chegamos à situação sobre a construção do vestiário.
Ficou acertado que um novo contato com o Carmolino deverá ser efetuado a fim de confirmar a
conversa feita anteriormente, bem como, arrumar um pedreiro para orçar a obra.

Encaminhamentos para o ano de dois mil e doze.
O vice Presidente responsável pela programação aos atletas organizou a seguinte situação: Pré
temporada – 03/01. Reapresentação da equipe – 06/02, e o inicio da temporada será dia 03/03.
Ficou determinado também que o término da temporada será dia 08/12 e a festa de final de ano
será dia 15/12.
Quanto ao aniversario do time será comemorado no dia 09/06, através de uma viagem a Balneário
Camboriú, onde passaremos o final de semana em um hotel. Nessa data haverá também uma
partida de futebol em Navegantes.
Haverá também uma programação a parte, referente as data comemorativas como:
Carnaval – 18/02 (sábado) Organização de um bloco de sujo, ficamos de ajeitar um local adequado
que posteriormente será repassado ao grupo no momento de reapresentação dos atletas.
Páscoa – 08/04 – Organizar momento para distribuição de chocolates.
Dia das Mães – 13/05 – Organizar esse momento, porém aguardar orçamento.
Dia dos Pais – 11/08 – Organizar esse momento, porém aguardar orçamento.
Dia das Crianças – 13/10 – Realizar ação social.
As demais situações deverão ser organizadas conforme o calendário esportivo. Dessa forma, não
havendo mais nada para tratar o Presidente deu por encerrada a reunião, e eu Gracelaine Battisti
Secretária Executiva registrei a presente ata.
Florianópolis, 15 de dezembro de 2011.
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