34ª Ata
Dia: 02/02/2012
Horas: 19hs30min
Local: Sala de Reuniões do Deter

PAUTA PARA REUNIÃO
- Reapresentação do time,
- Situação dos Atletas Adson, Aranha, Hudson, Marlon, china e Rodrigo,
- Comentários sobre assuntos de Diretoria em publico,
- Construção do vestiário,
- Novos atletas,
- Niver do time,
- prestação de contas,
- Mensalidades,
- Arbitragem,
- Fim do Bola Murcha e substituição do Bola cheia (bola de ouro)
- Fotos da Diretoria,

FICOU RESOLVIDO QUE:
Em reunião realizada às vinte horas do dia dois de fevereiro de dois mil e doze, os senhores
diretores Luiz Carlos Pacheco, Thyago Cardoso Pacheco, Gracelaine Battisti, Leandro Vinicius da
Cunha e André Luiz Franklin Visalli, a fim de tratar de assuntos pertinentes ao clube, conforme a
pauta a cima.
De posse da palavra o Presidente da entidade abordou o primeiro assunto da pauta,
reapresentação do time. Perguntando ao Vice Presidente o qual ficou responsável pela
organização do espaço qual era o encaminhamento. O Vice Presidente informou que o local de
reapresentação seria na Sede do DEINFRA, próximo a ponte Hercílio Luz, no Continente, às
dezenove horas e trinta minutos, falou também que necessitaria saber dos assuntos que seriam
abordados pelos demais membros para que pudesse apresentar através de slides, bem como, um
aparelho de data show. Ficou acertado também que seria servido um coquetel de abertura aos
atletas.
Sobre a situação dos atletas acima citados o Diretor de Esportes André Visalli, informou que
conversou com os mesmos e informou a política do clube, sendo que todos deram sua palavra que
se empenhariam em uma melhora em relação às ausências. Quanto ao atleta Adson, este deverá
ser chamado em data oportuna, ficando este ato com uma advertência ao não cumprimento das
regras básicas do clube.
Sobre assuntos tratados em reunião pela Diretoria, este deverá ser evitado comentar com os
demais Associados.
A construção do vestiário precisa ser melhor avaliada.
Quanto à contratação de novos atletas o Diretor de Esportes comentou que estará apresentando
na pré temporada novos reforços para serem avaliados em conjunto com a Diretoria.

Deverá ser criada uma nova dinâmica para a reintegração de atleta, através de um Decreto
Presidencial, onde o atleta faça uma solicitação referente a seu retorno ao time. Posterior a isso o
atleta deverá aguardar uma resposta da Diretoria, não devendo estar presente na reapresentação.
O Presidente informou que neste ano o aniversario do time será comemorado através de uma
viagem com pernoite a Balneário Camboriu, sendo que haverá uma partida de futebol em
Navegantes. O presidente passara mais informações no decorrer do período.
A prestação de conta da festa de final de ano será apresentada pelo Presidente na reapresentação
da equipe.
Mensalidade, o Diretor Financeiro efetuará um estudo sobre a possibilidade de aumento da
mensalidade dos atletas, que será exposto na reapresentação.
Arbitragem ficará a cargo do Presidente, que manterá o nível do ano passado.
O Vice Presidente falou sobre a situação de substituição do BOLA MURCHA e BOLA CHEIA, para
Bola de Ouro, Prata e Bronze, que será discutida também na reapresentação.
Assim, devido ao tempo ter se inspirado, o Presidente deu por encerrado a reunião, ficando então
marcado para reapresentação da equipe o dia seis de fevereiro do corrente ano na sede do
Deinfra.
Eu Gracelaine Battisti Secretária Executiva lavrei a presente ata, que vai assinada por mim e pelos
demais Diretores.
Florianópolis, 06 de Fevereiro de 2012.
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