39ª Ata
Dia: 09/11/2012
Horas: 20hs
Local: Sede do Clube
Reunião de Diretoria
Pauta:
• Perfil de novos Diretores e Conselho Fiscal (triênio 2013 – 2015),
• Presente de final de ano (bolsas),
• Festa de Final de ano (organização de tarefas),
o Enfeites (Entrada, mesas, paredes),
o Troféus (hora do rango, destaques do ano),
o Confirmar cardápio (quantidade),
o Toalhas, talheres e pratos (quantidade – pegar na loja – sexta-feira),
o Confirmar presença na festa (atletas e acompanhantes),
• Rifa – tipo de sorteio,
• Patrocínio – Vereador,
• Piquenique no Parque,
Ficou Resolvido que:
Às vinte horas e quinze minutos deu-se inicio a reunião de Diretoria a fim de finalizar os
preparativos para a festa de final de ano do Entre Amigos, dessa forma ficou acertado que:
Devido a falta de candidatos aos cargos de Diretores, a atual Diretoria passou a traçar o perfil de
possíveis pessoas capazes de assumir a Diretoria do Entre Amigos para o triênio dois mil e treze –
dois mil quinze, e os atletas sugeridos foram: Thyago: Presidente; Hudson ou Rodrigo: VicePresidente; Secretário Executivo: Marlon Silva; 1º Tesoureiro: Leandro Vinicius da Cunha; 2º
Tesoureiro: Deyvson; Diretor de Patrimônio: Luiz Pacheco; Diretor de Esportes: Rene Coelho;
Diretor de Comunicação e Eventos: Marina Coelho e para o Conselho Fiscal: Carlos Roberto
Coutinho, Luiz Carlos Pacheco e Gracelaine Battisti. O Presidente lembrou que os cargos de
Diretor de Patrimônio e 2º Tesoureiro serão cargos de apoio, e que não serão oficializados. Disse
também que, deverá fazer uma reunião geral e convidar os atletas citados a assumir os cargos.
caso essas pessoas não aceitem o desafio, uma nova proposta será feita. Onde a Diretoria
passaria a existir somente no papel, sem o compromisso de executar algumas funções que lhes
cabem, devendo apenas manter e receber os recursos necessários para a sobrevivência do clube.
Sobre os presentes que serão ofertados pelo clube aos atletas na festa de final de ano ficou
definido que deverá ser uma bolsa, sendo que o Diretor Financeiro efetuará o contato, pois, a
necessidade de pagamento de cinqüenta por cento no momento do pedido.
A organização da festa ficará por conta da Diretoria, que deverá checar à possibilidade de ocupar o
salão no dia anterior.
Os enfeites de decoração deverão ser os seguintes: Entrada – um arranjo de flores e o banner do
time; Mesas – Um vaso de violeta com embalagem de alumínio contendo uma foto do atleta e sua
esposa, sustentada por um palito de enfeite; Parede – Será um quadro com a foto do atleta e
reportagem sobre o mesmo. A Secretária Laine Ficará responsável por levantar as informações
necessárias.
Deverão receber troféus os seguintes premiados: Hora do Rango: 3º lugar: três Medalhas, 2º lugar:
três Medalhas e três Aventais e para o 1º lugar: três medalhas, três Kit churrasco e três aventais. E
para os destaques do ano as categorias premiadas serão: Atleta mais assíduo, Artilheiro (1º, 2º,3º),
Atleta Líder em Assistência (1º,2º, 3º), Atleta mais Disciplinado, Atleta mais Indisciplinado, Bola de
ouro, bola de prata e bola de bronze.
O Cardápio foi confirmado conforme informação do Presidente, bem como, a reserva dos talheres
e toalhas de mesa, que deverão ser retirados na loja pelo Diretor Financeiro. Porém, ficando
apenas pendente a quantidade de pessoas que deverão estar na festa. Dessa forma, todos
deverão confirmar sua presença e demais familiares até o dia 01/12/2012 em ultima chamada.

Rifa – A data de entrega será mantida conforme o planejado, ou seja, dia 24 de novembro.
Todavia, só poderão participar do sorteio os bilhetes que forem entregue, devidamente quitado, o
sorteio será dia 01/12/2012.
Sobre o patrocínio, o Presidente falou que o vereador se comprometeu em dar uma ajuda.
O assunto piquenique será tratado em uma data oportuna.
Nada mais havendo para discutir o Presidente Luiz Pacheco deu por encerrado a presente reunião,
que eu Gracelaine Battisti lavrei e assino junto com os demais Diretores.

Florianópolis, 09 de novembro de 2012.
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