59ª Ata
Data: 30/01/2016 – REAPRESENTAÇÃO DA DIRETORIA – EXERCÍCIO 2016 - 2018
PAUTA:
APRESENTAÇÃO DA NOVA DIRETORIA;
REFLEXÃO SOBRE OS 3 PILARES DA AGREMIAÇÃO – LEALDADE, COMPROMETIMENTO E AMIZADE;
METAS PARA OS 3 ANOS DE GESTÃO;
CALENDARIO DE EVENTOS;
COMISSAO TECNICA;
REGRAS;
CONTRATAÇÕES;
ELENCO 2016;
AGENDA DE JOGOS;
PREMIAÇÕES PARA FINAL DE ANO;
NOVA DINAMICA DE VOTAÇÃO;
AVALIAÇÃO DA TEMPORADA 2015;
MENSALIDADES (ATLETA, SOCIO, CONVIDADO);
SUBSTITUIÇÃO DA HORA DO RANGO;
INVESTIMENTOS EMERGENCIAIS DE MATERIAL PARA O TIME;
LAVAÇÃO DO UNIFORME;
CAMPANHA PARA PATOCINADORES;
PRESTAÇÃO DE CONTAS COM NÚMERO DE INADIPLENTES;
CONTRATO SEMESTRAL;
FESTA DE DEZ ANOS DO TIME;
RESUMO

De posse da palavra a PRESIDENTE Eleita GRACELAINE BATTISTI, comunica aos presentes que o expresidente Thyago Pacheco não estará presente no primeiro momento da reunião e que a mesma
deveria abrir os trabalhos como rege o protocolo.
Sendo a primeira chamada às 14h e segunda chamada às 14h30min, com 80% dos associados
presentes, iniciou-se a reapresentação 2016 com um coquetel de boas vindas aos presentes.
A presidente GRACELAINE BATTISTI agradecendo a presença todos e foi apresentando sua nova
diretoria. Justificou a ausência do atleta e SUPLENTE FINANCEIRO – DANIEL FERREIRA (Dih) que por
motivos de saúde o mesmo não poderá estar presente.
Começou falando da importância de se fazer uma reflexão dos pilares da agremiação: AMIZADE,
COMPROMETIMENTO E LEALDADE. À medida que o assunto era destrinchado a Presidente
convocava seus diretores a falarem sobre suas expectativas.
O primeiro a falar foi o VICE-PRESIDENTE LEANDRO PASSOS, que apresentou os compromissos e as
metas para os três anos de mandato que permeiam a campanha contra a inadimplência, aquisição
de novo uniforme, estreitar relações com parcerias para patrocínio, resgatar eventos, organizar
anualmente a documentação para o pedido de subvenção por parte do poder publico.
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Logo em seguida a Presidente Laine Battisti apresentou seu segundo colaborador o DIRETOR DE
EVENTOS – DIOGO FERREIRA, que discursou sobre as atividades a serem realizadas com presença
obrigatória, e os eventos convidados.
Isso gerou um pequeno burburinho referente à: O que seria convocação e quais eventos
obrigatórios, e caso de falta, qual punição? A Diretoria se posicionou contra a punição, preferindo
trabalhar com a adesão dos atletas aos eventos planejados e que os mesmos estariam à disposição
no site do time.
O Diretor deu como exemplo a feijoada, que além de ser um evento para angariar fundos para o
time (interesse de todos) é um evento de confraternização, portanto precisamos de todos.
Destacou ainda que este calendário está sendo disponibilizado com antecedência, para que as
pessoas possam se organizar.
Foi entregue um calendário para cada atleta.
Terminado esta seção, Foi passada a vez para o DIRETOR DE ESPORTES – RENE COELHO, que foi
direto falando de sua permanência na atual diretoria que aceitou o convite de permanecer no
cargo porque poderia ser mais útil.
Falou também sobre o calendário dos jogos, que este ano o nível dos adversários subiria um pouco
mais. Apresentou algumas inovações como:
 Comissão técnica formada pelos membros da diretoria e a participação do Adson como
colaborador.
 Esquema de votação volta a ser manual e tem como foco ressaltar novos destaques entre os
jogadores.
Este esquema de votação, pontuação e critério de desempate gerou algumas duvidas, porém,
esclarecidas.
 Votam-se nos três melhores da partida em ordem 1°, 2° e 3°,
 Vota-se no Sócio mais participativo do dia,
 Técnico e capitão do outro time votam,
 Escolhe-se um Torcedor para votar também nos três melhores da Partida,
 No ultimo jogo de ano será feita uma enquete entre os presentes que definira a Seleção.
Rene Coelho aproveitou para enfatizar as regras com relação a horário, comunicação antecipada
nas ausências, uniforme e a não ingestão de bebida alcoólica antes do jogo. A questão da
uniformização antes e depois dos jogos como garantia de segurança e organização da agremiação
foi destaque da conversa.
Apresentou o novo reforço para a temporada, CARLOS ROBERTO “Betão”, como novo contratado,
falou sobre as necessidades de contratação: zagueiro, goleiro, volante. Destacou que as premiações
deste ano serão:
Bola de Ouro,
Bola de Prata,
Bola de Bronze,
Artilheiro,
Líder em Assistências,
Disciplinado,
Revelação,
Assíduo,
Seleção EA,
Torcedor(a) mais Assíduo(a),
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Sócio mais Participativo.
Rene Coelho, que comentou uma conversa realizada com o Júlio, responsável pelo time do
Furadinho, sobre a possibilidade de formar uma comissão de arbitragem com atletas dos dois times
para fazer a função de bandeirinhas.
Isso posto ao grupo, nenhum associado demostrou interesse na proposta, surgiu então outras
propostas como: O time ajudar a pagar, fazer rateio entre os jogadores o pagamento de
bandeirinhas. Mas não se chegou a um consenso, pois o grupo ficou muito dividido, ficando assim
do jeito que está, ou seja, os jogos continuam conduzidos apenas pelo Arbitro.
Finalizando a apresentação fez uma breve reflexão sobre a temporada 2015, apontando o que
necessita de maior atenção para esse ano.
Dando continuidade a Presidente chamou para fazer sua fala A DIRETORA FINANCEIRA JANAINA
ALVES, que começou falando sobre a necessidade de aumentar a mensalidade de R$42,00 pra
R$62,00 conforme estudo apresentado, sobre o aumento das despesas fixas, bem como, a perda
do poder aquisitivo da Associação, além de não haver aumento desde 2012. Disse também que
esse valor já inclui os dependentes até 2º grau, detalhando ainda sobre a aquisição de novos
materiais esportivos e aumento na lavação dos uniformes.
Falou também sobre o fim da HORA DO RANGO, que a partir de março a confraternização será
realizada através de um CHURRASCO patrocinado pelo Clube, esse gesto teria o intuito de manter a
confraternização, o valor deverá ser estipulado conforme a arrecadação mensal, o churrasco
poderá ser também somado aos aniversariantes do mês se assim desejarem. Ficou acertado que as
COMISSÕES DE ORGANIZAÇÃO assumirão esta tarefa.
Comentou também que as esposas dos atletas serão convidadas a se associar ao clube, a fim de
colaborar para o aumento da receita do time, esta colaboração seria com a metade da mensalidade
dos atletas, ou seja, R$ 32,00 (trinta e dois reais).
A data de vencimento se manteria dia 10 de cada mês.
Os novos jogadores passarão a ter um contrato especial de 30 dias, onde será avaliado pelo grupo,
para depois ser ou não incorporado ao time. Falou-se também sobre os convidados de ultima hora
para preencher vaga quando este não tiver numero suficiente de atletas. Não ficou definido qual o
valor a cobrar.
Com relação à lavação do material foi colocado para o grupo que a Diretoria estaria a procura de
uma pessoa para executar essa atividade, pois a pessoa que vinha fazendo essa função não tem
mais interesse de continuar na função. Pediu-se ao grupo que ajudasse na localização de uma
pessoa para essa função.
Foi sugerido buscar patrocínio de uma lavanderia, em contra partida faríamos a propaganda da
empresa.
Falou-se em buscar apoio no banco SICOOB, para patrocínio da feijoada e um novo uniforme.
Frisou-se também que os esforços financeiros seriam para a FESTA DE 10 ANOS DO TIME.
A prestação de contas será apresentada mensalmente aos atletas identificando o numero de
inadimplências.

A reunião foi finalizada pela secretária PAULA CALAZANS que informou que Thyago Pacheco
continua a frente do site, e será responsável pela criação dos uniformes.
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Repassou também ao grupo a conversa que havia sido feita com o Senhor Zezinho sobre a atenção
especial referente ao banheiro que é utilizado principalmente pelas mulheres e crianças do time.
Ele nos solicitou ajuda para finalizar o outro banheiro que esta pela metade.
Os atletas presentes se comprometeram a ajudar com mão de obra, já que dia 20/02/2016
realizaremos um mutirão no campo e logo após um jogo de confraternização.
A Secretária realizou o sorteio das COMISSÕES DE ORGANIZAÇÃO do vestiário e do churrasco,
entregou os carnês e finalizou com a assinatura dos contratos semestrais com os atletas.

Nada mais havendo para discutir, deu-se por encerrada esta reunião.
Assinam a presente ata:
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