61ª Ata
Data: 09/03/2016
Local: Sede do Clube
PAUTA:







Revisão da organização da 4ª Feijoada Entre Amigos
Criação de uma categoria sub 9 para o Entre Amigos – Rene
Adesão de Associado
Inadimplência
Pascoa simbólica
Situação do Atleta Diogo

Aos nove dias do mês de março do ano de dois mil e dezesseis, reuniu-se na sede do clube os diretores que
abaixo assinam a presente ata, para discutir os tópicos a cima citados.
Revisão da Organização da Feijoada:
O primeiro item discutido dentro da reorganização foi referente ao local da festa, que era de
responsabilidade do vice-presidente Leandro Passos, que trouxe uma novidade para o grupo presente. O
vice-presidente disse que em contato com os diretores daquela Associação, que a sede da ASSESC só seria
utilizada por nosso time se houvesse um pagamento de R$ 400,00 (quatrocentos reais) referente ao aluguel
do espaço, e que o estacionamento seria cobrado pela ASSESC no valor de R$ 10,00 (dez reais) por veículo.
Isso seria a condição.
Essa notícia caiu como uma bomba em cima dos planos desta diretoria, pois em primeiro momento os
Diretores: Leandro Passos e Paula Calazans vice-presidente e secretária, respectivamente, afirmaram que a
sede seria sem custos nenhum.
Diante deste fato lamentável e com todas as possibilidades de troca de local estarem esgotadas, foi decido
pelos presentes que deveríamos manter o local, e arcar com os custos do aluguel.
Outra informação levantada foi que o local não disponibiliza o gás para o fogão na cozinha, dessa forma,
precisaremos providenciar esse quesito.
Outro Assunto foi quanto a compra ou aluguel de maquina de cartão de credito e débito, foi decidido que
não faremos nem uma coisa nem outra, tentaremos falar com o Cunha, atleta do EA, se á possibilidade de
empréstimo da sua, uma vez que a mesma foi utilizada na festa do ano passado. Ficando sob essa
responsabilidade de contato o colaborador Luiz Pacheco.
Falou-se também sobre as toalhas de mesas, sendo que o clube disponibiliza 75 (setenta e cinco) peças
vermelhas de TNT. Porém, a Diretora Financeira Janaina Alves ficou de conseguir outras toalhas com um
conhecido seu, ficando de retornar com resposta no próximo encontro.
Sobre as atrações musicais, dentre os diversos orçamentos, ficou decidido que será DAVI e BANDA, o qual
cobrará um cache de R$ 800,00 (oitocentos reais), e a sonorização será o mesmo da feijoada de 2015,
MARCIO SOM, com um valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), ficando toda essa parte sob responsabilidade
do Associado e atleta Thyago Pacheco.
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Alguns pontos foram abordados como:
- Mesas e cadeiras, baldes para cervejas e bebidas que se poderá ser consignado ou não e as funções. Que
serão definidos em outro momento.
Sobre os cartões convites da festa, foi efetuado contato com o Senhor Cocada através da Presidente Laine
Battisti e o mesmo afirmou que estará encaminhando via correio nos próximos dias. E sobre as confecções
das pulseirinhas o Colaborador Luiz Pacheco cobrará do Ex-presidente Thyago Pacheco o contato para
compra das mesmas, e que precisará confeccionar 320 (trezentas e vinte) peças.
Nada mais havendo para discutir essa pauta, passamos para a seguinte.


Criação de Categoria Sub 9:

O Diretor Rene Coelho pediu a palavra para expor sua solicitação, que seria a liberação do CNPJ do time para
criação da categoria sub 9 com crianças oriundas da escolinha de futebol onde seu filho joga.
Alegou ainda o Diretor que isso divulgaria a marca do Entre Amigos, e que nada seria feito pela Diretoria,
que os pais das crianças se responsabilizariam por todas as despesas do time mirim, o time seria bancado
totalmente por eles, os pais. Essa solicitação seria para que esse time pudesse participar de eventos oficiais,
que exigem uma organização maior.
A Diretoria após analise da situação como um todo, e mediante as dificuldades que o time vem encontrando
em sua estrutura organizacional, bem como, a responsabilidade que terá direta e indiretamente, com
relação a tudo que envolverá essa situação desde o material que utilizarão até a alimentação das crianças
envolvidas, uma vez que estarão utilizando a logo do EA, todos foram unanimes em não concordaram em
ceder o numero do CNPJ. Tudo isso precisa ser bem estruturado, quando se fala em crianças.


Adesão de Novos Associados ao grupo:

Esse mês de março foi apresentado o Senhor HENRIQUE pelo Sócio Atleta Patrick Gonçalves para fazer teste
como candidato a Sócio do EA, sendo que em primeiro momento faremos um contrato mensal com o atleta
que ocupará a vaga de volante por 30 (trinta) dias, devendo pagar antecipadamente uma quantia
equivalente a uma mensalidade de R$ 60,00 (sessenta reais), a partir desta data, que ao término dos trinta
dias será convocado para uma avaliação.


Inadimplência:

Em conversa realizada entre a Diretora Financeira Janaina Alves e os atletas inadimplentes individualmente,
onde a mesma colocou diversas possibilidade para quitação de seus débitos, a Diretora comentou que
percebeu a falta de interesse de alguns atletas em quitar suas dividas. Dessa forma, a Diretoria seguiria o
que diz o ESTATUTO da Entidade, que seria exclusão dos mesmos. O Vice-Diretor Financeiro Daniel Ferreira
pediu para aguardar um pouco mais, pois falaria com os cinco atletas para propor mais negociações.


Páscoa Simbólica:

Sobre esse evento o Diretor Diogo Ferreira, disse que em conversa com sua esposa que é a Diretora
Financeira, Janaina Alves, que deveríamos confeccionar uma lembrancinha para cada atleta/família. Simples
assim.



Caso do Atleta Diogo Ferreira:
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Sobre a situação do Atleta Diogo, quando a sua situação de voltar ou não a jogar futebol, aproveitando da
ocasião de o mesmo estar presente o atleta relatou que deverá efetuar uma cirurgia no joelho este ano,
sendo assim sua vaga ficará a disposição da Diretoria para ser preenchida por outro atleta. Diante disto, a
Diretoria de Esporte deverá abrir essa vaga.
Antes de encerrar a reunião, tratou-se de um assunto delicado para a Diretoria que trata do caso de atleta
aparecer ao local de jogo embriagado, o Vice-Presidente Leandro Passos deverá conversar o atleta em
questão para evitar tal situação que poderá afasta-lo do grupo através de: Suspensão e posteriormente
expulsão.
Encerrando a reunião destacamos que no dia 25-03-2016 haverá uma assembleia Geral para entrega dos
cartão/convites e explanação de toda a organização da feijoada 2016.
Sem mais nada a relatar assinam a presente ata:

Gracelaine Battisti
Presidente

Leandro Passos
Vice-presidente

Diogo Ferreira
Diretor de Eventos

Luiz Carlos Pacheco
Suplente

Daniel Ferreira de Castro
Suplente de Financeiro

Janaina Alves
Diretora Financeira
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