ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DF. RECOMPOSIÇÃO DE DIRETORIA DE

LOCAL: Edif. Solar de Primavera, rua Pireneus 86 - Córrego Grande, Florianópolis, SC.
DIA E HORA: Dia 07 de março de 2019, às 19:00 horas.
ORDEM DO DIA:
1- Recomposição da diretoria executiva, para os cargos de presidente e diretor financeiro,
devido à vacância dos cargos, para o exercício de 2018/2020.
2- Assuntos gerais.
Realizada a primeira chamada às 19:00h pelo Presidente do Conselho Deliberativo, Sr. Guilherme
Cardoso Vieira. Devido ao baixo quorum aguardou-se a segunda chamada .
A segunda chamada foi realizada às 19:32h e deu-se a abertura dos trabalhos.
1. A pauta da Assembléia foi seguida:

a. Recomposição da DE: a proposta para preenchimento dos cargos foi a seguinte:
• Diretor Financeiro - assume Juliana Rial França, RG 3600787 SSP/SC, CPF 02037100965, casada,
residente à rua Seb~stião Laurentino da Silva 365, AP 204, Córrego Grande, Florianópolis, SC, CEP
88037-400, em lugar de Carolina Costa de Souza, RG 36.287.881-X, CPF 372.795.578-30, brasileira,
divorciada, empreendedora social, residente à servidão Pedro Edmundo Bittencourt 560, apto 302,
Rio Tavares, Fpolis, SC, CEP 88048-379. A última assumiu em 01 de julho de 2018 e renunciou em 11
de fevereiro de 2019.
• Presidente executivo do Clube - assume Marcos Jorge de Moraes, RG 6000727 SSP/SC, CPF
06447121800, solteiro, residente à rua Deputado Walter Gomes 25, Santo Antonio de Lisboa,
Florianópolis, SC,CEP 88050-500, em lugar de Celio Francisco de Oliveira, RG 3.468.989 SSP/SC, CPF
025.929.899-94, br.asileiro, solteiro, empresário, residente à rua Osni João Vieira 237, apto 1304,
Campinas, São José, CEP 88101-270. O último assumiu em 01 de julho de 2018 e renunciou em 08
de janeiro de 2019.
Ambos deixam seus cargos por motivos pessoais.
Tendo por base os artigos 16, 18 e 20 do Estatuto vigente para o clube, a proposta foi aprovada por
unanimidade. Em seguida entraram em discussão assuntos gerais.
b. Assuntos gerais:
- Lojinha do clube : Ficou acordado que caso a lojinha vender materiais fornecidos pelo clube, será repassado
20% do valor ao vendedor. No caso do produto ser financiado pelo investidor é repassado 80% do valor da
venda ao mesmo.
- Espaço da propaganda dos patrocinadores - devido às novas possibilidades de apoio/patrocínio não seráa
definido ainda o espaço destinado à FG no tocante ao Campeonato Super XVI adulto.
- Em 13 de Abril vai acontecer o Festival Infantil na Tapera . A FG Seguros pede atuar no evento sem
problemas.
- É necessário definir o fluxo de caixa do plano de sócios no tocante à emissão de carteirinhas. Foi aventada a
possibilidade de aquisição de máquina própria para confecção das mesmas.
- Pagamento das mensalidades dos sócios-atlet~
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- Ai a com relação a pagamento de mensalidades, o treinador do infantil, Roberto, aventou a
possibilidade de gerar boletos individuais, pois já houve uma perda de aproximadamente 600
reais até agora, e fica preocupado com recuperar isso.
- Minizinha(máquina para pagamento)uma está com a Magá e é necessário saber onde está a
outra. Também se é possível ajustar o pagamento da mensalidade através das mesmas.
- Para o programa que foi acordado junto à Diretoria de Educação Fundamental da Secretaria
de Educação Municipal, através do Sr. André Justino, para a capacitação dos professores da
rede para o Get lnto Rugby, cujos capacitadores serão Daniel Danielewicz e João Luiz da
Rós,será utilizado material do clube(bolas e tags), após o levantamento do mesmo.
- Site do clube, é necessário realizar orçamentos para a implantação do mesmo. É um
investimento em algo que pode tornar-se uma fonte de receita.
Às 20:S0h a reunião foi dada por encerrada pelo presidente do conselho deliberativo.
Foi o relator Marcos Jorge de Moraes, que subscreve a ata.

Florianópolis, 07 de março de 2019.

Guilherme Cardoso Vieira
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