64ª Ata
Data: 18/05/2016
Local: Arena Furadinho
PAUTA:
•
•
•
•

Ausência ao jogo sem comunicação prévia;
Caso Atleta Diogo Ferreira;
Atraso dos atletas aos jogos;
Vagas para reposição de atletas no time;

Após o jogo deste dia, os atletas abaixo assinados procuraram a Presidente Laine Battisti para tratar de
assuntos pertinentes a Associação conforme pauta acima.
•

Devido ao grande numero de atletas ausentes sem devida comunicação, que prejudica diretamente
o time em momentos de jogos, ficou acordado que neste caso o atleta que não comunicar sua
ausência até o dia firmado, poderá ficar no banco de reserva para qualquer jogador, ou seja,
convidado ou não, no compromisso do sábado seguinte;

•

O Atleta Diogo Ferreira, a um ano esta afastado dos gramados devido a um problema no joelho
direito, sendo que o mesmo esta no aguardo de uma cirurgia, todavia, após este procedimento o
mesmo deverá ainda continuar afastado por mais um ano para tratamento. Sendo assim, o
encaminhamento do grupo foi de buscar um atleta para ocupar esta posição (meia armador),
indiferentemente do retorno do jogador;

•

Quanto ao horário de chegada dos atletas ao campo, ficou acertado que seria até as 13hs30min,
passando deste horário será cobrado uma taxa de atraso no valor de R$ 2,00, ficando como
responsável pelo controle o Diretor Financeiro.

•

As vagas para compor o elenco são: Um zagueiro, dois laterais esquerdos, um volante, um meia
armador, um atacante. Podendo ser preenchida a qualquer momento, porém, tendo os requisitos
básicos estipulados pela Associação.

Após as devidas anotações , deu-se fim a reunião, que eu, Luiz Carlos Pacheco lavrei a presente ata e assino
com os demais presentes.
Florianópolis, 18-05-2016.

Gracelaine Battisti
Presidente

Luiz Carlos Pacheco
Diretor Financeiro
Leandro Passos
Vice Presidente
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Deyvson Luiz de Jesus
Sócio Atleta

Thyago Cardoso Pacheco
Sócio Atleta

Leandro Vinicius da Cunha
Sócio Atleta

Paulo Roberto da Silva
Sócio Atleta

Patrick Rodrigues Gonçalves
Sócio Atleta

Marlon Silva
Sócio Atleta

Carlos Roberto Coutinho
Sócio Atleta

Willian Ribeiro Maciel
Sócio Atleta

Adson Farias
Sócio Atleta
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