51ª Ata
Data: 31/011/2014
Horas: 20h000min
Local: Casa do Thyago
Tema Princiipal: Penalizaações e Even
ntos
Presentes: TThyago, Bárb
bara, Leandro
o, Renê e Maarina
Pauta: Proccedimentos de
d Diretoria e Planejame nto para 201
14

O presidentte Thyago Paacheco às 20:00 deu inici o a reunião agradecendo
o a presençaa de todos e informou daa
ausência dee Deyvson. Em
E seguida o mesmo disscursou sobrre a importâ
ância da direetoria e deixo
ou claro seu
u
desejo de que os diretores se mante
enham próxi mos uns doss outros e qu
ue se dediqueem ainda ma
ais em 2014.
Em seguidaa, anunciou a saída do vice-presiden
v
nte Rodrigo Bittencourt,, que declarrou falta de tempo paraa
exercer a fu
unção com eficiência,
e
po
or conta dos compromisssos com a fa
aculdade, quue lhe consomem tempo
o
em demasiaa.
Em seguida o presidente cobrou do secretário M
Marlon mais agilidade e rapidez na exxecução de suas
s
tarefas,,
em especial no que diz respeito a ellaboração e disponibilizaação das atass, pois é o únnico meio de
e informação
o
que permite aos associados sab
berem dos assuntos relacionados a Associaçção, como decisões e
planejamen
ntos.
Na sequênccia foi dada a palavra ao
o tesoureiro Leandro Cu
unha, que alertou da ne cessidade de readequarr
todo o calendário de evventos, inclusive aconsel hando o corrte de algunss, para mantter a saúde financeira daa
Associação..
O diretor desportivo Reenê Coelho, que falou eem seguida, relatou a necessidade dde reforçar a equipe dee
futebol com
m um goleiro,, um lateral esquerdo,
e
doois zagueiross e um volantte.
No seu mom
mento, a dirretora de eve
entos Marin a Coelho resssaltou a importância doo calendário de eventos,,
principalmeente por ser um diferencial na essê ncia do Entrre Amigos. Revelou
R
seu desejo de inserir novass
datas comeemorativas no calendárrio, mas se mostrando
o compreenssível com o quadro fin
nanceiro, see
propondo a discutir em encontro
os futuros a viabilidade desses eve
entos direta mente com a diretoriaa
financeira.
Retornada a palavra ao presidente, o mesmoo sugeriu a data para reapresentaçção dos asssociados, naa
primeira asssembleia gerral de 2014. Falou-se tam
mbém sobre o não atend
dimento desssa convocaçã
ão, que feito
o
sem motivo
o prévio resu
ultaria em desligamento
d
o imediato da
d agremiaçã
ão. Os casoss justificadoss em tempo
o
hábil serão avaliados peela diretoria.
Em seguidaa, falou-se sobre
s
as pun
nições para associados que por ven
ntura não pparticiparem de eventoss
considerado
os de extrem
ma importânccia, como a Feijoada Enttre Amigos, que
q em 20144 chegará a sua
s segundaa
edição. Fico
ou resolvido então, que o associadoo que não co
omparecer a Feijoada e deixar de executar
e
seu
u
trabalho vo
oluntário, esttará automatticamente exxcluído da fe
esta de final de ano, tenndo em vista
a que todo o
valor arrecaadado no evento
e
será revertido p ara a realização do eve
ento que enncerra a tem
mporada daa
Associação.. No caso dee ausência ju
ustificada, seerá aplicada ao associad
do uma multta no valor de R$ 50,00
0
(cinquenta reais) e a ob
brigatoriedad
de da prestaação de conttas integral dos
d ingressoss da Feijoada e também
m
da sua partee da Ação En
ntre Amigos 2014.
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Nesse mom
mento foi qu
uestionado também
t
sobbre a puniçãão aos assocciados que não se apre
esentaram e
colaboraram
m com o eveento realizado em 2013 ((1ª Feijoada Entre Amigo
os). Após um
ma minuciosa
a análise dass
atas que reggistravam o regulamento
o do evento, percebeu-se
e que não ha
avia qualque r cláusula de
e punição ou
u
sequer men
nção a uma possível
p
ausê
ência por pa rte dos associados. Desssa forma, deccidiu-se que não haveriaa
embasamen
nto para a aplicação
a
de
e qualquer ssanção disciiplinar. Por fim,
f
optou-sse pelo diálo
ogo com oss
associados ausentes, qu
ue deverão ser realizadoos de forma privada e in
ndividual, paara esclarece
er os fatos e
nto.
aparar aresttas relacionaadas ao even
o diretor Renê Coelh
Ainda falan
ndo sobre penalidades,
p
ho apresento
ou uma plaanilha de punições aoss
associados que agirem de forma in
ndisciplinadaa, para ser votado
v
peloss demais meembros da diretoria.
d
Em
m
síntese, o documento defende a inte
egração entrre os departaamentos de esporte e evventos, perm
mitindo assim
m
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a aplicações de penalid
dades no âm
mbito esporti vo por contaa de infrações cometidaas fora do ca
ampo e vice-nimidade e ppassam a valer a partir da data de puublicação dessta ata.
versa. A suggestão foi aceeita por unan
Nada mais havendo a tratar,
t
foi lavrada a pressente ata, assinada por mim, Marloon Silva, secrretário, pelo
o
presidente da reunião e pelos dema
ais presentess às 23:30.

Florianópolis, 31 de janeeiro de 2014
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