55ª Ata
Data: 31/01/2015
Horas: 15:00
Local: Praia de Fora
Tema Principal: Reapresentação Oficial 2015
Presentes: Associados do EA
Pauta: Apresentação do planejamento para o ano de 2015.
A reunião iniciou-se às 14h20min.
A primeira abordagem da reunião foi a apresentação ao grupo dos novos associados Luiz Fernando Simas Silva (Nino) e Adriano
dos Santos (Adriano Galego) que passam a ser oficialmente membros desta Associação na categoria sócio-atleta. Em seguida
comunicou-se o desligamento dos seguintes atletas: Richard, André Galêgo e Adriano que passou a ser técnico do Time.
Apresentação geral de regras:


Uso obrigatório de uniforme em jogos e eventos oficiais da Associação;



Avisar em no máximo 36 (trinta e seis) horas de antecedência via site, ausência em jogos ou, caso não tenha acesso a
internet, ligar para a Diretoria Esportiva;



A comissão de organização deverá chegar ao local dos jogos com pelo menos 40 minutos de antecedência e os demais
atletas devem estar presentes 30 minutos antes dos jogos.

Pré temporada: Realizar atividade leve/moderada com a finalidade de preparar fisicamente os atletas. Algumas sugestões
foram expostas e por consenso definiu-se que o time disponibilizará o pagamento de um campo no bairro de Jurerê aos
sábados para quem tiver interesse. Nestes treinos o técnico do grupo realizará atividades de condicionamento físico e de
caráter técnico, além de jogos amistosos.
Algumas alterações no calendário de jogos foram realizadas para 2015 como: redução de jogos fora sendo que acontecerão de
forma intercalada um jogo a cada bimestre. (março, maio, julho, setembro e novembro).
Alteração nas premiações de final de ano: não haverá premiação para as categorias jogador mais assíduo, jogador mais
disciplinado e jogador mais indisciplinado. Haverá alteração na pontuação do destaque das partidas e a visualização dos pontos
e votos está terminantemente proibida por qualquer atleta, associado e dependente.
Nova premiação: “Seleção da Galera” – será eleito aquele que mais participar, envolver-se e colaborar com a associação,
através de voto.
Em um segundo momento, foram entregues os contratos para leitura e assinatura por parte dos atletas e associados. Em
seguida a diretoria financeira fez breve apresentação sobre a atual situação financeira da Associação que se encontra
enfrentando dificuldades financeiras devido ao alto índice de inadimplentes. Foi acordado com os atletas e associados que a
prestação de contas será exposta mensalmente no mesmo dia da Hora Do Rango em lugar acessível a quem tiver interesse.
Todos os devedores terão seus nomes expostos nesta prestação.
Algumas mudanças no calendário de eventos foram realizadas como:


3ª Feijoada Entre Amigos: Não haverá participação de voluntários;
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Aniversário e Festa de Final de Ano: Acontecerão na mesma data, dias 11, 12 e 13/12/2015. Será realizada uma
viagem para Garopaba. A Associação se responsabilizará pelo pagamento integral da hospedagem e transporte
coletivo até a pousada aos atletas e associados. Os dependentes deverão, conforme faixa etária, realizar pagamento à
Diretoria Financeira de acordo com os seguintes valores:



Crianças acima de 12 anos e adultos: R$ 100,00 (a vista ou em até 05 vezes);



Crianças de 08 a 11 anos: R$ 50,00 (a vista ou em até 05 vezes);



Crianças até 07 anos não paga.

Obs.: Caso o dinheiro angariado na Feijoada seja suficiente para pagar também os dependentes, o dinheiro arrecadado será
devolvido.
Em seguida, foi abordado o assunto das eleições, que deverão acontecer seguindo o seguinte cronograma:


31/01/2015 a 30/09/2015: prazo para inscrição de chapas;



01/10/2015 a 23/10/2015: campanha de captação de votos;



24/10/2015: votação e anúncio da chapa vencedora.

Poderão votar todo membro associado que esteja adimplente e com contrato em situação regular. Cada associado terá direito
a 1 (um) voto que é pessoal e secreto. A diretoria não revelará em hipótese alguma os votos dos associados. A apuração das
urnas e divulgação do resultado se dará imediatamente após o término das votações. As urnas ficarão abertas das 13:00 às
16:00. Caso todos os associados concluam seus votos antes do horário de término, as urnas serão recolhidas para apuração.
Poderão se eleger para formar as chapas, associados e dependentes devidamente cadastrados. Porém é necessário que os
mesmos estejam adimplentes e com contrato em situação regular. Observação importante: os cargos de Presidente, VicePresidente e Tesoureiro só poderão ser ocupados por membros associados, ficando vetada a participação de dependentes, que
por sua vez poderão livremente ocupar os demais cargos.
Em seguida, diretoria realizou sorteio para as equipes da Hora do Rango:

Equipe 01 – Carlinhos, Galo, Thyago
Organização: julho | Hora do Rango: agosto

Equipe 02 – Bolão, Gota, Nino
Organização: agosto | Hora do Rango: julho

Equipe 03 – Diogo, Guerra, Lê Passos
Organização: abril | Hora do Rango: maio

Equipe 04 – Deyvson, Lê Cunha, Marlon
Organização: março | Hora do Rango: abril
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Equipe 05 – China, Renê, Rodrigo
Organização: setembro | Hora do Rango: novembro

Equipe 06 – Betinho, Patrick Santos, Willian
Organização: maio | Hora do Rango: setembro

Equipe 07 – Adriano, Adson, Luciano
Organização: junho | Hora do Rango: outubro

Desta forma, encerramos a reunião às 17:55, tendo em vista que não houve discordância em nenhum dos itens mencionados
acima.

Florianópolis, 31 de janeiro de 2015.

___________________________________
Thyago Cardoso Pacheco
PRESIDENTE

___________________________________
Rodrigo Bittencourt
VICE-PRESIDENTE

___________________________________
Marlon Silva
SECRETÁRIO EXECUTIVO

___________________________________
Bárbara Rodrigues de Escobar Marques
DIRETORA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS

___________________________________
Leandro Vinícius da Cunha
TESOUREIRO

___________________________________
Renê Pamplona Coelho
DIRETOR DE ESPORTES

Rua Ferreira Lima 250 – Centro – Florianópolis SC – CEP: 88.015-420 - Fone: (48) 8417.7740
www.entreamigosfc.com.br - contato@entreamigosfc.com.br

