71ª Ata
Data: 23/01/2017
Local: Sede do Clube
PAUTA:
Leitura e revisão da Ata anterior
Feijoada 2017
Pré-Temporada
Valores investidos na benfeitoria do campo Furadinho
Contrato dos Atletas
Rifas no time
Hora do Rango
Forma de votação dos destaques do Ano
Elenco do time
Resumo:
Após leitura da Ata anterior, onde ficou esclarecidos os pontos polêmicos, bem como, outros para
ser revisto com o grande grupo que foi a questão da regra de 100%, demos inicio a pauta do dia.
Feijoada em Junho de 2017
A Presidente Laine Battisti disse que conversou com p Sr. Cocada, o qual foi responsável pela feijoada
no ano de 2016, referente ao preço a ser cobrado neste ano, ficando em torno de R$ 18,00 por
pessoa, com o cardápio igual ao do ano anterior.
Falou também a Presidente sobre a definição do local para realização da festa, onde possa comportar
250 pessoas, pediu também para que todos procurassem em seus contatos um salão de festa.
Adson ficou responsavel em ver o local o com o Conselho comunitario do Saco dos Limões e o Luiz
Carlos com o Avante de Santo Antonio de Lisboa.
Pré-Temporada 2017
Leandro Passos ficou de ver o campo sintético Bola na Trave, mas com um custo muito elevado por
enquanto. O Diretor de Esportes Interino, Luiz Pacheco conversou com o responsável pelo campo do
Abrigo de Menores no Bairro Agronômica, sem sucesso. Fez contato também com o responsável pelo
campo de futebol em Jurerê ao custo de R$ 100,00 e também a quadra de sintético do Centro Social
Urbano (CSU) do Saco dos Limões ao custo de R$ 90,00. Após algumas deliberações ficou definido
assim:
No CSU dia 11/02/2017
Em Jurerê dia 18/02/2017
No furadinho dia 04/03/2017
Em relação à preparação dos atletas, O Diretor de Esportes está em conversa com o preparador físico
Celinho amigo seu, para que fizesse um trabalho junto aos atletas do EA, com custos baixo ou no
amorzinho, ficando de confirmar.
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Valores investidos na benfeitoria do campo Furadinho
Serão investidos valores ainda a se confirmar futuramente referente à reforma do espaço por nos
utilizado no campo do Furadinho, os quais deverão estar devidamente apresentados em prestação
de contas do mês.
Contrato dos atletas
Uma nova Clausula vai ser inserida no contrato de 2017. Nela está previsto um tipo de rescisão
contratual a fim de cobrir os gastos gerados na inclusão desse atleta no sistema bancário do time.
Rifas do Time
A sugestão é de realizarmos pelo menos uma rifa por semestre para angariar fundos para a
despesa do time nas festas de final de ano. Assunto este ainda a ser debatido e elaborado em outras
reuniões.
Hora do Rango
Foi sugerido o retorno do Evento “Hora do Rango”, onde o time se socializa após uma partida de
futebol. Sendo assim propomos uma votação pra ver se continuaria ou não. Após votação de 5 X 1
ficou definida a sua continuidade porém sem votação e sem premiação.
Forma de votação dos destaques do ano
Ficou acordada que a forma de votação será através de cédulas que votação com pontos de 5 a 10,
para a apuração do melhor da semana, que na sua somatória levará para o melhor do ano no final
da temporada. Deverá ser confeccionada uma cédula própria para isso.
O atleta já premiado no ano anterior não participará de novo na mesma categoria no ano seguinte.
Em caso de empate no destaque da semana ficou determinado àquele que está há mais tempo sem
levar aparecer como destaque.
Continua valendo o voto do Técnico e do Capitão do time adversário, mas agora com mesmo peso
de um voto comum, ou seja, um por um.
Elenco do time:
O Entre Amigos conta hoje com um elenco de 13 atletas apenas. E na captação de mais atletas
chegamos à conclusão que algumas posições têm muita urgência como: volantes, zagueiros e lateral
esquerdo e direito.
Após todos esses assuntos serem debatidos fizemos uma revisão em todo o planejamento anual
apresentado em slides para o ano de 2017, bem como toda a agenda de jogos e eventos o que ficou
de bom para todos.
Nada mais havendo a se tratar, eu Adson Farias lavrei a presente Ata, que vai assinada por
mim e pela Presidente Laine Battisti e demais presentes na reunião. Leandro Passos, Luiz Carlos
Pacheco, Barbara Escobar, Diogo Ferreira, e o Conselheiro Thyago Pacheco.
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Florianópolis, 23 de Janeiro de 2017.
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