72ª Ata
Data: 28/01/2017
Local: Praia de fora
Tema principal: Reapresentação do grupo
Resumo:
Após a chegada de todos os integrantes da associação às 14h e a assinatura na lista de presença
(anexo a este) demos inicio a reunião de reapresentação do ano de 2017 com um coquetel de
recepção a todos.
Foi apresentada a todos os presentes a diretoria formada por:
Presidente: Gracelaine Battisti
Vice Presidente: Leandro Passos
Secretário: Adson Farias
Diretor Financeiro: Luiz Carlos Pacheco
Diretor de esportes Diogo Ferreira (Interino – Luiz Carlos Pacheco)
Diretor de Eventos: Barbara Escobar Marques
Foram apresentadas pela nossa presidente as metas gerais que envolvem os três anos de mandato
da presidência atual.
Na sequência a Diretora de Eventos Barbara apresentou todo o calendário de eventos para o ano
no que diz respeito a datas comemorativas e todos seus preparativos.
Na diretoria de Esportes Luiz Carlos Pacheco fez a leitura do regimento interno da agremiação,
apresentou a comissão técnica formada por Leandro Passos e Adson Farias, fez a apresentação das
metas esportivas que envolvem: Efetivar novos Atletas, aproveitamento de 60% dos jogos,
melhorar o número de vitórias, ampliar o número de gols prós e diminuir o de gols tomados bem
como o comportamento em campo para a diminuição de cartões. Fizemos um breve estudo de
como anda o “mercado da bola” com os atletas que podemos chamar para nosso grupo e foi
anunciado as contratações de Vinícius Silva (Vini Balada) para a posição de meia atacante, Paulo
Roberto Silva (Betão) para Volante, Diego Tomaz da Silva (Diego Balada) Atacante e Carlos Alberto
Cravo( Tiozinho) para a lateral direita.
Em seguida foi apresentada a agenda da pré-temporada e seus respectivos locais para treino,
agenda essa que teve sugestões para alteração dos locais, o que foi aceito por todos os presentes a
fim de que mais atletas pudessem comparecer aos treinos. O local sugerido foi a Sede da AMOVIM
no Saco Grande nos dias 04 e 11 de Fevereiro.
Foi apresentado aos associados o Sistema de votação e agenda de jogos.
Após os assuntos de cunho esportivo foram apresentadas pela diretoria financeira, as metas
financeiras e a prestação de contas do ano de 2016.
O Secretário Adson Farias assumiu a reunião explicando como vai funcionar a “hora do rango” e
suas atribuições, das comissões nos jogos quanto ao zelo e distribuição dos materiais esportivos
cedidos pelo clube.
Alguns atletas destacaram questões para serem esclarecidas como:
Leandro Cunha levantou importância do convidado no time, no caso se ele deve ou não ter
prioridade durante o jogo para permanecer em campo.
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Deyvson colocou se de fato haveria ou não, punição ao atleta por faltar no jogo anterior sem aviso
prévio.
Rene relembrou de uma regra que o time criou a alguns anos atrás referente ao retorno de exatletas ao time, onde o mesmo deveria passar por uma votação direta e ter a aceitação de 100%.
Neste caso o de Vini Balada que é ex-atleta do EA.
Rene sugeriu também a confecção de um Check-list para a comissão responsável pelo material no
mês de vigente.
Thyago questionou a 5° clausula do contrato dos atletas, com relação ao tempo de rescisão do
contrato de dois (02) dias, sugerindo que seja de pelo menos trinta (30) dias de antecedência. O
que foi aceito por todos, ficando esta ATA COMO DOCUMENTO OFICIAL REGULAMENTANDO O
CONTRATO DO ATLETA ASSINADO NA OCASSIÃO DA REAPRESENTAÇÃO.
Salientamos também que os novos contratos (entenda-se novos atletas) deverão constar o referido
prazo de trinta dias.
Sobre os questionamentos do Atleta Leandro Cunha, gerou muita discussão, onde o veredito final
foi que todos têm o seu respectivo valor, porém, as substituições acontecerão por falta de atletas
do clube, e conforme o direcionamento da comissão técnica.
Quanto ao questionamento do Atleta Deyvson, foi lembrado de reunião realizada em outro
momento, onde foi discutido esse assunto, e o encaminhamento dado foi que o mesmo poderia e
seria substituído já no inicio da partida seguinte por quem estivesse no banco de reserva. Ficando
assim, em conformidade de todos os presentes.
Outra situação que ficamos de rever foi à regra dos 100% de aceitação para retorno ao grupo.
Desta forma, encerramos a reunião às 18h30min, onde eu Adson Farias e os demais diretores
assinam a presente Ata.
Segue em anexo a lista de presença.
Florianópolis, 28 de Janeiro de 2017
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Gracelaine Battisti
Presidente
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