36ª Ata
Dia: 29/03/2012
Horas: 19hs30min
Local: DETER
REUNIÃO DE DIRETORIA
•
•
•
•
•
•

Situação do Campo
Novos atletas (vaga do china e ausência do aranha),
Reunião com o grupo
Verba do carnaval (nota fiscal)
Páscoa
Site
Ficou resolvido que:

Conforme havia sido anunciado no campo de jogo, onde fomos procurados pelo Senhor Carmolino,
Presidente do Unisó, onde nos informou que a comunidade da Guarda do Cubatão havia montado
uma nova equipe de futebol e reivindicava o horário utilizado por nosso time, pois como não
éramos do bairro e não realizamos as reformas anunciadas por nós, foi solicitado que deixássemos
o local.
O Presidente e Secretaria em reunião agendada com os lideres comunitários a fim de tentar uma
solução para o problema, no sentido de permanência no local, porém sem sucesso. Dessa forma, a
situação seria sair em busca de um local para nos instalarmos. A Sugestão dada seria reunir o
grupo e solicitar que todos se mobilizassem a fim de conseguir um local para realizar os jogos, o
mais rápido possível, sob pena de cancelarmos toda agenda, pois teríamos de voltar a jogar
somente fora.
Sobre a situação dos atletas China e Aranha, os mesmos deverão ser procurados para uma
conversa, pois um terá de fazer uma cirurgia (China) e ficar afastado do grupo por tempo
indeterminado e o outro (Aranha) esta com dificuldade em aparecer aos jogos por motivos
trabalhistas, ficando acertado que vamos aguardar mais um pouco.
Sobre a verba do carnaval, o Presidente será o responsável pelo encaminhamento.
Ficou acertado também que deveremos organizar um evento na Páscoa, distribuição de chocolates
e balas aos Associados.
Site – Evitar demora na atualização das noticias.
Nada mais havendo para discutir o Presidente deu por encerrada a reunião, que vai assinada por
mim Gracelaine Battisti e pelos demais membros.
Florianópolis, 29 de março de 2012.
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