40ª Ata
Dia: 17/11/2012
Horas: 17h10min
Local: Cerâmica Silveira
ASSEMBLÉIA GERAL - ELEIÇÕES
Pauta:
• Eleições para nova Diretoria e Conselho Fiscal. Período: 2013 – 2015.
Ficou Resolvido que:
Às dezessete horas e dez minutos, deu-se por aberta a Assembléia Geral convocada pelo Senhor
Presidente da Associação Entre Amigos Luiz Carlos Pacheco, a fim de decidirem o futuro da
Associação referente à eleição da nova Diretoria e Conselho Fiscal para o triênio dois mil e treze a
dois mil e quinze. O Senhor Presidente de posse da palavra agradeceu a presença de todos,
solicitou a Secretária Executiva que informasse a todos sobre as chapas inscritas, que estariam
concorrendo à eleição. A Senhora Gracelaine Battisti, Secretária Executiva relatou que nenhuma
chapa havia sido registrada. O Presidente falou aos presentes que essa situação era lamentável,
falou também que para a Associação Entre Amigos funcionar na próxima temporada, uma Diretoria
precisaria existir, sob pena de encerrar suas atividades. A partir desse momento vários nomes
começaram a surgir, porém, nenhum concreto, dessa forma, o Presidente em uma conversa mais
reserva com Vice Presidente Thyago Pacheco, Secretaria Executiva Gracelaine Battisti e o
Tesoureiro Leandro Cunha efetuaram a seguinte sugestão: Que a nova Diretoria seria montada
através de indicação, baseado no perfil de cada Associado. Assim sendo, a chapa ficou composta
da seguinte forma: Presidente: Thyago Cardoso Pacheco, Vice-Presidente: Rodrigo
Bittencourt, Secretário Executivo: Marlon Silva, Diretor de Esportes: Rene Pamplona,
Tesoureiro: Leandro Vinicius da Cunha, Diretor de Comunicação e Eventos: Bárbara
Rodrigues de Scobar Marques, e para o Conselho Fiscal: Luiz Carlos Pacheco, Gracelaine
Battisti e Carlos Roberto Coutinho.
Após a leitura da formação da chapa dos indicados para a nova Diretoria, o Senhor Presidente
solicitou que os mesmos aceitassem o desafio, pois seria por uma causa nobre.
Assim, mediante a aceitação de todos, e sendo uma eleição de chapa única, e montada com o
consentimento de todos, disse o Presidente que a votação poderia ser de modo direto e aberto
(aclamação). Assim, o Presidente Luiz Pacheco, pediu para que se houvesse alguém em
desacordo com o ocorrido que se manifestasse. E, como não houve nenhuma contestação pediu
então para que levantassem o braço quem estivesse a favor da nova chapa. Unanimemente a
chapa foi aceita, dessa forma, a mesma deverá assumir seu posto a partir de janeiro do ano de
dois mil e treze.
Nada mais havendo para tratar o senhor Presidente, solicitou que os documentos fossem levados
ao cartório a fim de efetuar o registro da ata. Eu Gracelaine Battisti Secretária Executiva lavrei a
presente ata.
Florianópolis, 17 de novembro de 2012.
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