42ª Ata
Data: 17/12/2012
Horário: 19h20m
Local: Casa do Tesoureiro
Tema: Organização do Calendário 2013
Presentes: Thyago, Bárbara, Rodrigo, Renê, Marlon, Deyvson, Leandro Cunha
Pauta: Organização do Calendário 2013, Datas Comemorativas, Festa Julina, Dias dos Pais, Sócio Atleta e Sócio
Contribuinte, Ação Social, Quadro de Atletas

A reunião iniciou-se às 19:20h.
De posse da palavra, o presidente eleito Thyago Pacheco agradeceu a presença de todos e também ao espaço
gentilmente cedido pelo casal Élio e Tânia Cunha para a realização da primeira reunião da equipe de diretoria da
ARCE Entre Amigos, que virá a ser empossada no dia 01 de janeiro de 2013. Diretoria essa, composta pelos
seguintes membros:
•

Thyago Cardoso Pacheco – Presidente

•

Rodrigo Bittencourt – Vice Presidente

•

Marlon Silva – Secretário Executivo

•

Leandro Vinícius Da Cunha – Tesoureiro (Diretor Financeiro)

•

Deyvson Luiz De Jesus – Segundo Tesoureiro (Auxiliar de Tesouraria)

•

Bárbara R. de Escobar Marques – Diretora de Comunicação e Eventos

•

Marina Coelho De Azevedo – Diretora de Comunicação e Eventos (Supervisora de Comunicação e
Eventos)

PRIMEIRA PAUTA - ORGANIZAÇÃO DO CALENDÁRIO 2013
04/02 – Reapresentação
14/02 – Pré-temporada
02/03 – Início da temporada esportiva
SEGUNDA PAUTA - DATAS COMEMORATIVAS
31/03 – Páscoa: será feita a festa na véspera ou após (06/04) a data comemorativa;
11/05 – Dia das mães: será realizado um jogo festivo na véspera da data comemorativa, e após o jogo um jantar.
Participação das mães e esposas dos jogadores. “O que fazer? Como? Quando? Quantos?”
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07/06 – Aniversário do time – Viagem para hotel fazenda – não será realizado jogo. A viagem será para
aproveitar o momento para a integração do grupo.
- Ficou decidido que a Marina fará o levantamento dos hotéis fazendas para saída no sábado pela manhã e volta
no domingo as 18hs.
20/07 – Festa Julina;
TERCEIRA PAUTA
Manter ou não a festa julina; sorteio do prato para a festa; mudar a realização deste evento; realização de um
prato por equipe e um material decorativo.
18/08 – Dias dos pais:
– Opção: realizar um evento no campo ou viagem para sítio onde o Leandro Cunha ficaria responsável.
- Sugestão: camiseta, imã, pantufa, necessaire, porta retrato, relógio de parede personalizado.
12/10 – Dia das crianças: realização de jogo de futebol, junto com disponibilidade de brinquedo: cama-elástica,
piscina de bola, recreado com propósito de manter as crianças no local. Onde foi levantado também o custo
benefício.
14/12 – PAUTA FESTA DE FINAL DE ANO
- Data definida para dia 14/12/2013;
Opção 1:
- festa noturna sem o jogo; inicio da festa as 19hs; a janta será servida das 22hs até as 00hs; banda irá começar a
tocar as 22hs até as 4hs;
- jogo festivo será realizado no dia 07/12/2013;
- participação do papai Noel será menos prolongada;
Opção 2:
- Festa para toda família.
Opção 3:
- Jogo com participação das crianças no dia 07/12 para aparição do Papai Noel e dia 14/12 festa somente para
adultos.
- O presidente deu a dica de realizar um amigo secreto junto com a festa.
QUINTA PAUTA: SÓCIO ATLETA E SÓCIO CONTRIBUINTE
- Sócio atleta: funções;
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- Sócio contribuinte: função, mensalidade e como pode se associar. Valor será de 50% mensalidade para o
mesmo.
SEXTA PAUTA: AÇÃO SOCIAL
- Apadrinhar uma instituição para receber mantimentos;
- Onde ficou concordado apadrinhar uma instituição casa lar;
- A ação será realizar no período de três meses.
SÉTIMA PAUTA: QUADRO DE ATLETAS
- Baixa no quadro de atletas, tendo dois atletas afastados por motivos médicos;
- Caso Luciano: possível contratação de zagueiro;
- Caso Jean Azevedo (irmão do Guerra): o mesmo prefere ficar como convidado;
- Contratação de um lateral: 1ª opção Herbert;
- Diretor de esporte sugere quatro ou cinco contratações;
- Caso referente às faltas e rodízio;
- Posições que precisam ser preenchidas: 1 lateral, 2 zagueiros, 2 meio-campos e 1 goleiro;
- Caso Aranha para meio-campo;
- Penalização: determinação de aviso no site com antecedência, com penalidade sendo o mesmo no próximo
jogo;
- Caracterização – será distribuído na apresentação, ganho de um uniforme que será obrigatório usar. O não uso
será penalizado, com a não entrada no vestuário para partida.
Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que assinada por mim, Marlon Silva, secretário, pelo
presidente da reunião e pelos demais presentes.

Florianópolis, 17 de dezembro de 2012.

__________________________
Thyago Cardoso Pacheco
PRESIDENTE

__________________________
Marlon Silva
SECRETÁRIO EXECUTIVO
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__________________________
Rodrigo Bittencourt
VICE-PRESIDENTE

__________________________
Deyvson Luiz de Jesus
AUX. DE TESOURARIA

__________________________
Leandro Vinícius da Cunha
TESOUREIRO

__________________________
Bárbara Rodrigues de Escobar Marques
DIRETORA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS

__________________________
Renê Pamplona Coelho
DIRETOR DE ESPORTES

__________________________
Marina Pamplona Coelho de Azevedo
SUP. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS
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