78ª Ata
Data: 09/10/2017
Local: Sede do Clube
PAUTA:






Posicionamento da Diretoria
Fatos ocorridos nos jogos – precisam ser resolvidos
Festa da Família
Festas de final de ano
Presentes aos atletas
RESUMO:

Com a presença dos diretores Laine Battisti, Luiz Pacheco, Adson Farias e Leandro Passos, deu se
inicio a reunião de diretoria para tratar dos assuntos acima citados.
Posicionamento:
Sobre o posicionamento da Diretoria, este deverá acontecer todo o momento seja em campo ou no
grupo de wattzap, procurando de mostrar através da comunicação de seus diretores. Pois é muito
importante o apoio de um diretor a outro, quando esse solicitar ou questionar assuntos
relacionados ao grupo e for socializado.
Fatos ocorridos:
Falou-se do fato ocorrido em outro momento entre os atletas Wiliam Abacate e Leandro Cunha,
pois ficamos de conversas com o atleta Wiliam assim que retornasse de seu afastamento de 30 dias
o que ainda não aconteceu. Desse modo, essa conversa deverá ocorrer no primeiro momento após
seu retorno.
Outro assunto abordado foi sobre o acontecimento com o atleta Patrick no jogo do dia 07 de
outubro, onde abandonou o campo de jogo por não ter ficado satisfeito em ficar no banco de
reserva, enquanto que dois convidados estariam jogando como titular. Porém, nenhum dois atletas
convidados jogariam na mesma posição do associado, ou seja, de zagueiro. Uma das regras
adotadas pelo clube é que se um atleta faltar um jogo, automaticamente na partida seguinte o
atleta será banco. Salve exceções. E nesta partida específica os atletas que estavam jogando na
mesma posição de Patrick eram os sócios atletas: Luiz Pacheco e Luciano Oliveira. O que não soube
entender o atleta Patrick. Vale resaltar que os dois convidados eram Rafael Baiano e Fagundes, que
jogaram de lateral direito e lateral esquerdo.
Porém, isso tudo aconteceu por falta de comunicação do Diretor de Futebol ao grupo, quando
deveria ter apresentado os dois atletas como aspirantes às vagas disponíveis, ou seja, lateral direita
e lateral esquerda, sendo assim, não disputando vaga com nenhum outro atleta, pois os titulares
destas posições estão afastados do elenco, por motivos de trabalho (Marlon Silva) e Betinho por
contusão. Vale resaltar que ambos são laterais direito.
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Tudo ficou resolvido a partir do momento que o diretor de esportes procurou o jogador Patrick e
explicou toda a situação. Posterior a isso, o Diretor procurou o grupo para dar os devidos
esclarecimentos através de uma nota divulgada do wattzap colocando o assunto em pratos limpos.
Foi determinado também que o horário para confirmar presença nos jogos deverá ser até as
23hs59min de quinta feira. Passado este horário e o atleta não confirmar presença, este não terá
direito a reivindicar titularidade na equipe no jogo de sábado seguinte. Bem como, a falta ao jogo
do sábado anterior.
Esta informação deverá ser repassada a todo o grupo, e entrará em vigor no momento de sua
publicação.
Festa da Família
Para realização deste evento uma enquete deverá ser realizada com todo o grupo, no sentido de
efetivar o evento, ver local, hora e dinâmica da festa.
As sugestões são: dia 29/10, local: Parque de Coqueiros, Parque da Luz ou Horto Florestal. Inicio a
partir das 11hs, programação: Churrasco, Piquenique e teatro.
Festa de final de ano
Este evento deverá ser, nos mesmos moldes da festa do ano passado, podendo ser no mesmo local,
porém, é necessário conversar com a Sócia dependente Barbara para ver a possibilidade.
Algumas pessoas poderão ser convidadas como: Adriano, Fagundes, Baiano, Leard e Adriano
Caubói.
Falou-se também de tomada de preço da decoração da festa, para o teto e para as mesas.
Presentes
Para os atletas e esposas pensou-se em presentear com toalhas personalizadas com a logo do time.
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
Diretores.

Florianópolis, 09 de outubro de 2017.
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