67ª Ata
Data: 21/09/2016
Local: Ferreira Lima – Sede do Clube
PAUTA:








Apresentação da Diretoria;
Desligamento definitivo do Ex-Diretor Rene Coelho da Diretoria e pedido de informação referente a
perda das informações do time;
Premiações;
Encaminhamento dos valores arrecadados com a caixinha de atraso;
Organização do vestiário com o time da casa;
Aumento do valor da taxa dos atletas convidados;
Festa de fim de ano;
Ficou Definido que:

A Presidente de posse da palavra abriu a reunião agradecendo a presença de todos os Diretores, bem como,
a presença do Ex-Presidente Thyago Pacheco que se fez presente como ouvinte.
Aberta a reunião, deu-se inicio ao primeiro tema da noite, que foi a apresentação da Nova Composição de
Chapa para o triênio: 2016 a 2018 da seguinte forma:
Apresentação da Diretoria:
Presidente: Gracelaine Battisti – Vice Presidente: Leandro Machado dos Passos – Secretário: Adson Farias –
Tesoureiro: Luiz Carlos Pacheco – Diretor de Esportes: Diogo Ferreira – Diretor de Eventos: Barbara Marques
Escobar. Tendo como Conselheiros Fiscais: Thyago Cardoso Pacheco – Marlon Silva – Leandro Vinicius da
Cunha.
Desligamento do Ex-Diretor Rene Coelho da Diretoria e pedido de informação referente a perda das
informações do time:
Ficou acertado que o Diretor Luiz Pacheco fará conversa com o Ex-Diretor Rene Coelho, a fim de, saber de
fato quais as informações do time foram perdidas, e que poderão prejudicar a entrega dos troféus na festa
de final de ano. Essa conversa deverá ser momento antes da partida de sábado (24/09). Quanto ao
desligamento, esse permanecerá até o final do ano de 2016.
Premiações:
Deverá ser feito uma enquete com todos os atletas, para saber se mantem com as informações arquivadas a
partir de agosto/2016, ou cancela-se.

Encaminhamento dos valores arrecadados com a caixinha de atraso:
Os valores arrecadados com a caixinha de atraso dos atletas, deverá ajudar para pagamento das despesas
relacionadas a alimentação na festa de final de ano na Pousada.
Organização do vestiário com o time da casa:
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Sobre a situação do vestiário, o Diretor Financeiro, por ser mais próximo ao Ser Zezinho Presidente do time
local, deverá fazer uma conversa sobre a organização deste espaço, no sentido de os atletas do time da casa
trocar de roupa antes do termino da partida do EA.
Aumento do valor da taxa dos atletas convidados:
Foi debatido o valor pago pelos atletas convidados, referente a aumento, porém, todos foram de acordo
com a permanência de R$ 10,00 (dez reais) para bem do time.
Quanto à confirmação de atleta convidado nas partidas, esse deverá ser anunciado e pedido permissão ao
Diretor de Esporte ou quem estiver na organização.
Festa de fim de ano:
Neste ponto, ficou acordado que os atletas poderão levar convidados para a festa de final de ano na
pousada, porém, os convidados precisam ser próximos, ter ligação com o time.
Outro item debatido na reunião foi quanto ao pagamento total ou parcial da diária na pousada, se seria
somente ao atleta ou englobaria seu acompanhante. Questionada a Presidente quanto a utilização do valor
arrecadado na feijoada, a mesma sugeriu que fosse feito uma votação sobre o assunto, e o que decidissem
seria aplicado. Desse modo, posto em votação e o resultado foi o seguinte: SIM: Adson, Barbara e Diogo.
NÃO: Passos e Luiz Pacheco. Assim, ficou acertado que o Clube pagará a diária para duas pessoas, ou seja,
atleta e seu acompanhante.
A Presidente Laine Battisti, falou sobre como seria a organização das alimentações na pousada. Para ter
direito ao café da manhã de sábado 17/12, teríamos de pagar uma taxa de R$ 12,00. E uma das
alimentações deste dia (sábado), seria por conta do time.
A Diretora Barbara Marques, sugeriu que cancelassem o café, a fim de baixar os gastos pessoais, lançando a
ideia de o time providenciar um kit viagem para todos os presentes, o que de fato foi aprovado pelos
Diretores presentes.
O transporte deverá sair do Terminal Cidade Florianópolis, as 07hs30min do dia 17/12, devendo ter a
confirmação de quem irá de ônibus. O retorno acontecerá às 19hs do dia 18/12.
Sobre a festa de premiação de entrega dos troféus, esta será desmembrada, ou seja, ocorrerá dia 10/12,
ficando para ser confirmado o local deste evento, pois estamos com dificuldades de arrumar um local
adequado. A Diretora de Eventos, Barbara Marques, disse que poderia pegar o salão de festa de seu
condomínio, porém, só poderia confirmar no mês de dezembro. Foi solicitado ao grupo que procurassem
outras opções que deveriam ser socializada posteriormente.
Quanto aos brindes ofertados pelo time aos atletas seguirá conforme é feito todos os anos, ficando
responsável pela apresentação o Sr. Thyago Pacheco, sendo que para as crianças seguirá o mesmo formato,
sucumbido a ideia do Papai Noel.
Sobre o presente para os atletas, deverá ser feito orçamento de bolsas e posterior definição.
Quanto ao jogo do dia 10/12, será feito um rachão com o time do Furadinho.
Foi sugerido também na pousada fazer uma festa temática, tipo, fantasia, ficando a cargo de cada um levar a
sua, que será avaliada e presenteada.
Nada mais havendo a se tratar, eu Adson Farias lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim e pela
Presidente Laine Battisti.
Florianópolis, 21 setembro de 2016.

Adson Farias
Secretário

Gracelaine Battisti
Presidente
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