70ª Ata
Data: 09/01/2017
Local: Sede do Clube
Reunião de Diretoria
PAUTA:
1º Item: Reajuste de aluguel do campo e ajuda na manutenção;
2º Item: Metas Financeiras de 2017;
3º Item: Calendário de Eventos e jogos;
4º Item: Feijoada do E.A. 2017;
5° Item: Alteração na comissão técnica de futebol;
6° Item: Votação e Premiação do atleta no fim da temporada;
Resumo:
Reajuste de aluguel do campo e ajuda na manutenção
Fomos informados através do Sr. José, responsável pelo campo do Furadinho, que o reajuste ficaria
em R$ 600,00 por mês.
Nesta mesma situação o Senhor José solicitou a nossa ajuda com a aquisição de uma carrada de
areia para a manutenção do gramado, e auxilio na construção de um anexo junto ao buffet para
melhor acomodação das equipes visitantes e a nossa.
Está prevista uma reunião com a diretoria do Furadinho pra acertar esses detalhes antes do inicio
da temporada.
Metas Financeiras para 2017
Ficou definido que manteríamos o valor da mensalidade em R$ 62,00 por mês sem reajuste e com
um esforço da diretoria financeira fazendo um trabalho de conscientização junto ao grupo a fim de
evitar atrasos nos pagamentos da mensalidade. A diretoria se dispôs a procurar parceiras com
patrocinadores e assim acabar o ano com saldo positivo.
Sobre a questão boletos, foi anunciado que há possibilidade que cada associado possa imprimir seu
boleto no site do Entre Amigos FC.
A data de vencimento continua a mesma com vencimento no dia 10 de cada mês e as condições de
juros e multa por atraso não serão alteradas.
Calendário de Eventos e jogos
A tabela dos jogos e os principais eventos do ano serão impressas e repassadas aos associados,
para que possam se planejar durante o ano, a qual ficará sob a responsabilidade do Secretário
Adson Farias.
Na ocasião ficaram definidas algumas datas para eventos como:
- Reapresentação do Grupo às 14h no dia 28/01/2017.
- Verão Entre Amigos na praia da Pinheira dia 04/02/2017
- Pré-temporada com preparação física dia 11/02/2017
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- Pré-temporada com preparação física dia 18/02/2017
- Carnaval Entre Amigos na Praça XV no dia 25/02/2017
- Pré-temporada com Jogo amistoso dia 04/03/2017
Feijoada do E.A.
Fica mantido o evento da Feijoada do E.A para o ano de 2017.
Fica definido que serão 250 convidados.
Por meio de sugestão da Diretora de Eventos Barbara, o Associado que vender ingressos a baixo do
que for estipulado, terá também menos benefícios nos eventos em que o clube arcar com despesas
proporcionalmente.
O dia acordado para o evento da feijoada ficou para 10/06/2017 com local a ser definido.
Alteração na comissão técnica de futebol
Ficam responsáveis pela Comissão Técnica os Diretores Adson Farias e Leandro Passos.
OBS: Luiz Carlos exercerá a função de Diretor de Esportes temporariamente, aliada a sua função de
diretor financeiro já estabelecido.
Votação e Premiação dos atletas ao final da temporada
É de comum acordo a mudança na forma de votação. Sendo assim surgiram diversas formas sendo
uma delas a confecção de cédulas com pontuação de 05 a 10 para a avaliação do melhor da partida
(sugestão do Adson). Leandro Passos sugeriu que quem já foi premiado no ano anterior não
participaria de novo na mesma categoria no decorrente ano. Na próxima reunião fecharemos este
assunto.
Nada mais havendo a se tratar, eu Adson Farias lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim e
pela Presidente Laine Battisti.
Presentes na reunião: Gracelaine Battisti, Leandro Passos, Luiz Carlos Pacheco, Bárbara Escobar e
Adson Farias.
Florianópolis, 09 de Janeiro de 2017.
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