68ª Ata
Data: 27/10/2016
Local: Sede do Clube
PAUTA:
1º Item: Perda das informações para premiação dos atletas;
2º Item: Estipular horário de Chegada para as partidas;
3º Item: Uso dos vestiários;
4º Item: Preenchimento de posições vagas no time;
5º Item: Festa de Final do ano.
Resumo:
Perda das informações para premiação dos atletas
Conforme encontro realizado no Campo do Tijuquinhas em 01/10/2016, onde foram tratados de
assuntos referentes à perda das informações da votação dos jogos realizados no primeiro semestre,
Onde os Diretores Luiz Pacheco, Leandro Passos e a Presidente Laine Battisti solicitaram aos
presentes atenção ao que seria colocado em questão, pois os mesmos haviam sido procurados pelo
ex-diretor de Esporte Rene Coelho, que alegou ter perdido todas as informações referentes aos
jogos do primeiro semestre de 2016, que estavam em seu computador que acabou queimando a
placa.
Após informar aos atletas sobre o que havia acontecido, foi posto ao grupo decidir qual o
direcionamento desta situação, se eliminaríamos todas as premiações ou passaríamos a contar os
votos a partir de agosto de 2016.
Os presentes: Barbara Marques, Leandro Cunha, Adson Farias, Deyvson de Jesus, Marlon Silva,
Thyago Pacheco, Luciano Andrade, Carlos Roberto, Rene Coelho, Vinicius Silva e Diego Tomaz, mais
os diretores decidiram que:
O Atleta Thyago Pacheco, responsável por colocar as informações do time no site disse que haveria
possibilidade da recuperação de algumas informações de categorias para premiações como:
Artilheiros, Assistência, Assíduo e Disciplinado. Porém, não conseguiria recuperar as informações
dos votos de Destaques das partidas, bem como, cartões recebidos.
Sendo assim, o grupo decidiu manter a premiação baseado na fala do Associado Thyago Pacheco,
sugerindo ainda que fosse feito a votação dos atletas destaques das partidas em cédula única e
nominal, no final do ano. Onde todos estariam concorrendo em igualdade, para primeiro, segundo
e terceiro colocado. Desconsiderando também os votos do segundo semestre de 2016.
Nesta mesma cédula, deverá ser anotada a escalação da seleção da temporada, conforme visão do
Associado.
Havendo empate na votação, o critério para desempate será a assiduidade nos jogos.
Ficou resolvido também que o Sócio atleta votante deverá evitar votar em Atleta convidado.
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Para essas premiações serão confeccionados 11 (onze) troféus, para as seguintes categorias:
Artilheiro: 1º, 2º e 3º - Destaque: 1º, 2º e 3º - Assistência – Assíduo – Disciplinado – Associado Mais
Participativo e Atleta revelação.
E mais 11 (onze) medalhas.
Estipular horário de Chegada para as partidas
Neste assunto ficou acertado que o horário de chegada será até as 13hs30min, e após este horário
o atleta deverá pagar uma multa de R$ 2,00 (dois reais) por atraso, devendo o atleta liquida-lo no
mesmo dia.
Ficando a Diretora de Eventos Barbara Marques, responsável pelo controle e cobrança.
O valor arrecadado com a multa será aplicado no churrasco de final de ano.

Uso dos vestiários
Com relação ao uso do vestiário pela equipe das 16hs não houve acordo.
Preenchimento de posições vagas no time
Quanto à entrada de atletas novos Para as vagas disponíveis no time, os candidatos serão avaliados
até o final da temporada, podendo ser absorvido somente no ano de 2017, na pré-temporada.
Ficando o Vice Presidente Leandro Passos responsável por informar os atletas candidatos sobre o
funcionamento da Associação Entre Amigos. Bem como, conversar pessoalmente com o Sócio
Atleta Rene Coelho sobre sua possível saída ou não do grupo.
As vagas disponíveis para compor o elenco atualmente são:
1 Goleiro – 1 Zagueiro Central - 2 Laterais Esquerdos – 1 Primeiro Volante – 1 Atacante.
Nesta data temos as seguintes pessoas interessadas em assumir uma vaga no time.
Luciano Junior Trento (Juninho) – Goleiro
Giovane Confortin – Goleiro
Uérique Anhaia – Atacante
Vinicius Luiz da Silva – Meia Atacante
Diego Tomaz – Atacante
Gabriel Kalany Medina – Lateral Direito

Festa de Final do ano
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Sobre a festa de final de ano ficou acertado que o evento deverá ser desmembrado em dois
momentos distintos.
O primeiro acontecerá dia 10/12/2016 sábado, a partir das 17hs, que a principio será um jantar
coletivo, onde cada família deverá trazer um prato de salgado, conforme lista pré-estabelecida.
Neste momento ocorrerá a entrega dos troféus e medalhas aos melhores do ano.
Os candidatos a Sócios atletas poderão participar do evento, porém, confirmando presença como
os demais.
Este evento acontecerá nas dependências do Salão de festas do condomínio do Associado Thyago
Pacheco e Barbara Escobar, tendo que contribuir com uma taxa de utilização do espaço no valor de
R$ 100,00 (cem reais).
O Segundo momento, será dia 17/12/2016, que será uma viagem a Garopaba, á Praia da Ferrugem,
onde passaremos o final de semana na Pousada Las Ondas. Conforme organização já repassada.
Os candidatos a Sócios atletas poderão participar do evento, porém, confirmando presença como
os demais.
O Diretor Financeiro Luiz Pacheco ficou responsável em organizar com o Associado Thyago Pacheco
uma data para entregar a apresentação dos slides da festa.
O presente dos atletas deste ano será uma bolsa esportiva personalizada, nas cores vermelha e
cinza, que também será responsabilidade do Diretor financeiro Luiz Pacheco.
O presente para os filhos dos Associados será um chinelo personalizado. E para as mulheres
Associadas deverá ser uma escova com espelho.
Para entrega dos presentes aos Associados seguirá com a presença do Papai Noel, que deverá ser
um atleta.
Será encaminhado um convite para todos os Associados e convidados, sendo responsabilidade da
confecção e entrega a Diretora Barbara Escobar.
Os enfeites de mesas, bem como a identificação das mesas serão de responsabilidades da Laine
Battisti e Barbara Escobar. Uma sugestão como decoração de teto foi de bolas plásticas coloridas,
que serão doadas pelo Diretor Financeiro.
Adson Farias ficou responsável pela lista de presença. A Festa será para um total de 30 (trinta)
convidados.
Isso posto, deu-se por encerrado a presente reunião, que vai assinada pelos presentes, Laine
Battisti, Barbara Escobar, Leandro Passos, Diogo Ferreira e eu Luiz Carlos Pacheco que lavrei a
presente Ata.
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Florianópolis, 27 de outubro de 2016.
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