35ª Ata
Dia: 06/02/2012
Horas: 19hs30min
Local: Sede do DEINFRA

PAUTA DE REUNIÃO

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Retrospectiva 2011;
Agenda de Jogos 2012;
Metas e Objetivos;
Pré-temporada;
Contratações (Novos Associados);
Comissões de Organização;
Comissões Hora do Rango;
Ações Sociais;
Planejamento Financeiro;
Ampliação da Estrutura Física (Obras);
Premiações;
Datas festivas previamente divulgadas.
Novos adversários e novos campos (jogos fora);
Jogos até dezembro.

FICOU RESOLVIDO QUE:

Em Reunião realizada às dezenove horas e trinta minutos do dia seis de fevereiro de dois e doze, nas
dependências da Sede do Departamento de Infra Estrutura – DEINFRA, localizada no bairro coqueiros, a
Diretoria da Associação Recreativa Cultural e Esportiva Entre Amigos por seu Presidente Senhor Luiz Carlos
Pacheco e demais membros deu por aberto abriu os trabalhos com cem por cento de seus Associados,
conforme pauta a cima citada. O Presidente de posse da palavra agradeceu a presença de todos, efetuou uma
dinâmica de grupo em conjunto com a Secretária Executiva, posteriormente um breve relato das atividades
desenvolvidas no ano anterior.
PROGRAMAÇÃO 2011
Jogos Agendados: 38
Jogos em Casa: 27
Jogos Fora: 7
Pontos em disputa: 114 (casa: 81 / fora: 21)
Seguindo a pauta o Presidente explanou a programação para o ano de dois e doze.
PROGRAMAÇÃO 2012
Jogos Agendados: 41
Jogos em Casa: 29
Jogos Fora: 12
Pontos em disputa: 123 (casa: 87 / fora: 36)
Falou também das metas e objetivos para o ano.

METAS E OBJETIVOS:
CATEGORIAS
Jogos Disputados
Pontos Conquistados (geral)
Pontos Conquistados (casa)
Pontos Conquistados (fora)
Gols Pró
Gols Contra
Cartões Amarelos
Cartões Vermelhos
Escalação

2011
35/38
54/49
61/60
7/11
91/96
79/69
49/54
4/19
6%/50%

2012
41
78
57
21
96
69
30
9
50%

Na apresentação de parâmetros alguns atletas se manifestarão quanto aos números estipulados como metas.
Cartão amarelo – O Atleta Rodrigo sugeriu que passasse para um cartão por partida, tendo no Maximo
quarenta e um no total anual. Outro atleta também se manifestou. Galo sugeriu que fosse trinta cartões no total
anual, dessa forma o Presidente pôs em votação as duas propostas ao grupo que se manifestou da seguinte
forma: Sete votos para a proposta do Rodrigo e oito votos para a proposta do Atleta Galo, permanecendo
então trinta cartões no total geral.
O Atleta Rene sugeriu que fosse alterado a proposta dos gols contra, passando para setenta e seis no geral, O
Também atleta e Diretor André Visalli sugeriu um total de sessenta e nove gols no geral. Posto em votação e a
proposta do atleta Rene venceu por oito a seis.
Referente a proposta de gols pró, o Atleta Hudy sugeriu que fosse alterada para 96, a qual foi aceita por todos.
Neste momento o Presidente passou a palavra ao Vice Presidente que comandou a reunião e abordou os
assuntos seguintes, com a pré temporada, como, onde e quando seria realizada.
PRÉ TEMPORADA:
•
•
•
•
•
•

Realizadas às terças-feiras, das 21 às 22 hs;
Campo da AEBA em;
Atleta do EA não paga;
Campo de grama natural;
Apresentação de convidados (indicações);
Time base para o início da temporada.

NOVOS ASSOCIADOS:
O Vice Presidente informou também a efetivação dos seguintes Atletas:
NOME: Deyna Thiago Silva
POSIÇÃO: Volante
NOME: Vinícius Luiz da Silva
POSIÇÃO: Meia
COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO E COMISSÃO HORA DO RANGO:
Outro assunto tratado pelo Vice Presidente foi quanto a realização do Concurso Garfo de Ouro, o Presidente
colocou em votação a realização do concurso ou não, onde houve doze votos a favor da manutenção e quatro
votos contra. A avaliação dos pratos deverá ser feita apenas pelos Associados diretos.

As Comissões de Organização trabalharam paralelamente a Comissão Hora do Rango, que terão a função de
zelar pelas boas condições dos jogos, tanto para o nosso time como também para os adversários. Entretanto,
diferentemente da Comissão do Rango, não receberam notas de avaliação.
As Comissões de Organizações terão as seguintes funções:
•
•
•
•
•
•

Chegar cedo ao local do jogo;
Checar chuveiro, água, banheiro feminino;
Colocar faixa do time no campo;
Distribuição dos uniformes aos atletas;
Recolher e conferir após o material utilizado após o jogo;
Fornecimento de água aos atletas.

As comissões Hora do Rango terão as seguintes funções:
•

Organizar, uma a cada mês, no ultimo sábado do mês, refeição para todos os integrantes do grupo
após a partida;
• A equipe deverá ser formada por atletas do grupo, sendo permitida a inclusão de membros como
equipe de apoio, desde que cadastrados como parte da equipe;
• Cada equipe será responsável por todo o material empregado no evento;
• Caberá a cada equipe escolher o local para a servir seu “rango”;
OBS: Após cada evento, os atletas atribuirão notas aos pratos servidos, respeitando alguns pré-requisitos
determinados pela Diretoria. No final da temporada, a equipe que alcançar o maior número de pontos será
premiada com o Troféu Garfo de Ouro.
Formação das Comissões:
Comissão 1: Le Passos – Hudson – André;
Comissão 2: Rene – Guerra – China
Comissão 3: Betinho – Vinicius – Rodrigo
Comissão 4: Adson – Patrick – Galo – Luciano
Comissão 5: Marlon – Deyvson – Le Cunha
Comissão 6: Aranha – Thyago – Carlinhos
Organização:
Comissão 1: Agosto
Comissão 2: Maio / Outubro
Comissão 3: Abril / Dezembro
Comissão 4: Julho
Comissão 5: Junho / Setembro
Comissão 6: Março / Novembro
Hora do Rango: (agendamento)
Comissão 1 – Abril
Comissão 2 – Novembro
Comissão 3 – Maio
Comissão 4 – Setembro
Comissão 5 – Outubro

Comissão 6 – Agosto

AÇÕES SOCIAIS:
A ARCE Entre Amigos promoveu em 2011, um projeto de Ação Social envolvendo as crianças da
comunidade da Guarda do Cubatão, onde está inserida. Na ocasião, a ação foi também extendida a um outro
projeto social chamado Vida Saudável. A ação consistia em promover uma partida festiva de futebol entre
essas crianças, objetivando incentivar a prática esportiva e o afastamento da criminalidade por parte dos
menores envolvidos.
O objetivo para 2012 é ampliar os projetos de Ação Social, promovendo ainda mais benefícios a sociedade.
Entre as idéias apuradas, destacam-se:
•
•
•
•

Campanha do Agasalho;
Arrecadação de Brinquedos;
Doação de Sangue;
Trabalho Voluntário.

PLANEJAMENTO FINANCEIRO
Neste momento da reunião o assunto a ser tratado seria financeiro, desse modo o Vice Presidente passou a
palavra ao Diretor Financeiro.
MENSALIDADES:
Valores de 2012 (Março a Dezembro)
R$ 42,00
Pacotes Anuais
Até dia 15/03 – desconto de 20%
Até dia 31/03 – desconto de 10%
Descontos
Valor Total Anual: R$ 420,00
Desconto de 20% = 322,00
420 – 322 = R$ 98,00
Desconto de 10% = R$ 362,00
420 – 362 = R$ 58,00
Após a explanação do assunto o Diretor Financeiro passou a palavra ao Vice Presidente que continuou a
reunião, abordando o item seguinte que seria obras para dois mil e doze.

OBRAS:
Vestiários
Descrição: Construção de 2 vestiários com capacidade para 22 atletas cada, mais um vestiário para a
arbitragem.
Prazo Previsto: 45 dias
Custo Estimado: R$ 6.000,00

Área de Convivência
Descrição: Construção de uma praça de alimentação, com banheiros masculino e feminino com capacidade
para aproximadamente 50 pessoas.
Prazo Previsto: 30 dias
Custo Estimado: R$ 8.000,00
PREMIAÇÕES:
•
•
•
•

Alterações nas Categorias de Premiação:
Extinção do Prêmio Bola Murcha;
Prêmio Bola Cheia passa agora a se chamar Destaque da Partida;
O Troféu Bola Cheia será substituído por um novo prêmio, dividido em 3 categorias: Bola de Ouro,
Bola de Prata e Bola de Bronze;
• Os 3 maiores artilheiros da temporada também serão premiados nas categorias: Chuteira de Ouro,
Chuteira de Prata e Chuteira de Bronze;
• As demais categorias se mantêm inalteradas.
DATAS FESTIVAS:
Essa situação poderá sofrer alteração, pois dependerá de termos verba disponível. Caso ocorra comemoração
esse evento será comunicado com antecedência.
Carnaval, Páscoa, Dia das Mães, dias dos Pais, Dia das Crianças. Essas possivelmente serão as datas que
deveremos comemorar.
NOVOS CAMPOS E NOVOS ADVERSÁRIOS:
O presidente ficou responsável pela organização da agenda, e deverá procurar mesclar adversários novos e
conhecidos para essa temporada, bem como, campos diferentes dos que já conhecemos.
Nesta temporada os jogos deverão ser agendados até o dia 08/12.
Não havendo mais nada a tratar o Presidente deu por encerrado a reunião geral, que vai assinada por mim
Gracelaine Battisti Secretária Executiva desta Associação e pelos demais Associados conforme lista de
presença.

Florianópolis, 02 de fevereiro de 2012.

Luiz Carlos Pacheco
Presidente

Leandro Vinicius da Cunha
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