77ª Ata
Data: 26/08/2017
Local: Campo do BAC
PAUTA:



Gastos anuais da Associação
Viagem de Final de ano - Pousada

Resumo:

Aos vinte e seis dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, as quatorze horas, deu-se
por aberta a reunião Geral desta Associação Esportiva para tratar dos assuntos acima citados.
A Presidente de posse da palavra agradeceu a presença dos poucos associados no primeiro
momento lembrando a importância da reunião, pois a mesma trataria de assuntos de interesse de
todos.
Lembrou também de uma fala que fez em um outro momento sobre encaminhamentos de como
poderia ser a estadia na pousada. Onde o time desembolsaria uma quantia de R$ 4.000,00 (quatro
mil reais), para amenizar as despesas pessoais na pousada. Dinheiro este que seria retirado da
verba arrecada na feijoada.
Porém, devido a uma despesa não esperada, que foi a Contabilidade da Associação referente ao
Imposto de Renda, que consumiu R$ 1.000.00 dos cofres da Associação.
Diante deste fato, disse a Presidente, que o time não poderá mais ajudar nas despesas da pousada
dessa forma. Falou-se também na possibilidade da implantação de uma rifa, o que não foi aprovada
pelos presentes.
O Diretor Financeiro Luiz Pacheco pediu a palavra para falar sobre as despesas com as contas
bancarias da Associação. Disse o Diretor que atualmente o clube possui três contas bancarias. Uma
no Banco do Brasil, que seria para receber verbas do governo estadual, outra na Caixa Econômica,
que também é para receber verbas, porém, municipais. E por ultimo temos no SICOOB, a qual
movimentamos diariamente.
Ainda de posse da palavra o diretor falou que estaria desativando primeiramente a conta do Banco
do Brasil, pois havia muito temo que não entrava uma verba sequer. E que a conta da CEF ficaria
sendo monitorada até o carnaval, pois havia possibilidade de arrecadar uma verba.
Outro ponto destacado na reunião foi quanto ao Site do time, pois é uma ferramenta pouco
aproveitada pelos atletas e que vive desatualizado, gerando despesas desagradáveis para os cofres
do time. Falou o diretor que é obrigação dos associados divulgar o Site, não somente quando a
noticias de interesses pessoais. Alguns atletas alegaram que com o aparecimento do Watsapp
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acabou o recado sendo mais dinâmico, fazendo assim com que o mural de recado ficasse em
segundo plano.
O Diretor falou que ficará monitorando o site, e se observar que não há movimento o mesmo será
desativado em dezembro.
E por ultimo a presidente falou sobre a pousada, que já havia sido fechado o local e pousada para
final de ano, que seria em Itapema nos dias 24, 25 e 26 de novembro na POUSADA COSTA DO SOL
sendo que a primeira parte do pagamento da pousada já foi realizado através de deposito bancário.
Lembrou a Presidente que o time deverá pagar somente as diárias dos atletas, ou seja, duas diárias.
E o atleta que levar acompanhante este deverá arcar com suas despesas, as quais poderão ser
pagas mensalmente a partir desta data, ou preferir, poderá acertar diretamente com a pousada.
Ficou acertado através de votação que o horário de saída do ônibus será as 08hs do dia 24 sexta
feira, do Terminal Cidade de Florianópolis.
Não havendo mais assunto a tratar a Presidente Laine Battiste deu por encerrado a presente
reunião, que eu Luiz Carlos Pacheco lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim e pelos demais
Associados.

Florianópolis, 26 de agosto de 2017.
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