ATA DE REUNIÃO

IEC MASTER A – Planejamento de 2017
IEC MASTER A

PARTICIPANTES: Adelson, Adilson, Branco, Deny, Erlane, Marcelo, Rubinho e Supry
PAUTA: Definir políticas, normas, procedimentos e regimentos para serem seguidos e
aplicados no calendário de 2017.
ITEM
1

ASSUNTO
Redefinição da diretoria com
melhor redistribuição das
atividades

DATA: 31.01.2017
CÓPIA: Marcellus, Todos os
atletas

DEFINIÇÃO
Presidente: Marcellus
 Função: presidir o clube da melhor forma possível sempre visando o bem estar de todos os
atletas e demais diretores e em concordância com o estatuto do clube e demais regimentos
aprovados pela diretoria Geral.
Diretoria Geral: Adelson, Adilson, Marcelo, Supry, Deny
 Função: definir regimentos internos, aprovar normas e estatuto da entidade sempre visando
o bem estar de todos. Este grupo também é responsável por votar e aprovar assuntos que
sejam de interesses de todos, propostos pelo presidente ou por outros integrantes da
diretoria.
Diretor Financeiro: Adelson e Rubinho
 Função: cuidar da saúde financeira do clube, bem como da caixinha, do patrimônio e de
tudo relacionado aos ativos da entidade. Esta diretoria também é responsável por efetuar
todo e qualquer tipo de compra relacionado a materiais, medicamentos e etc. que se fizer
necessário, estando sempre em concordância com os regimentos do clube e devidamente
aprovado pela diretoria.
Subdiretor Financeiro: Alex
 Função: apoiar a diretoria financeira em relação à caixinha, estando habilitado a efetuar
cobranças e divulgar atletas com pendências financeira, inclusive notificando à comissão
técnica de que este(s) atleta(s) está impossibilitado de atuar em decorrência de
inadimplências. Está apito ainda a negociar com os atletas a forma de pagamento ou mesmo
definir períodos de isenção para o caso de atletas com problemas financeiros. Todas estas
atribuições são também da diretoria financeira e as decisões devem ser tomadas em
conjunto.
Diretor Social: Adilson
 Função: cuidar da parte social da entidade, como atualização em tempo hábil do site com
tabela de jogos, resultados, bolão, cadastro dos atletas, cuidar do grupo do whatsapp
utilizado pelo clube para a comunicação interna e notificações de jogos e horários, e, apoiar
no relacionamento com patrocinadores visando sempre aumentar/melhorar o patrimônio do
clube.
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2

Definição do plantel de 2017

3

Atletas convidados para o ano
de 2017

4

Situação da caixinha

Diretoria Disciplinar: Deny, Leo, Todico, Nem e Marcelo
 Função: cuidar da parte disciplinar da entidade, definindo e aplicar as penalidades aos
atletas em casos de indisciplina. Esta diretoria tem amplos poderes para definir quaisquer
penalidades aos atletas infratores, até mesmo a expulsão em definitivo, sendo que esta
última requer o de acordo da diretoria geral e do presidente do clube.
Diretoria de Eventos: Branco, Erlane, Daniel Carolino, Italo e Daniel Assis
 Função: cuidar dos diversos eventos promovidos pela entidade, tais como recepções,
elaboração de regras para levantar recursos, busca por patrocinadores, programação das
viagens como locação de veículos de transportes, enfim, todo e qualquer evento promovido
pelo clube.
Comissão Técnica: Marcellus e Adelson
 Função: cuidar da parte técnica do clube, orientando os atletas no decorrer das partidas,
definido a escalação nos jogos, definidos as substituições dos atletas, estabelecendo
procedimentos para escalar um ou outro jogador.
Esta comissão tem amplos poderes para definir quando e como os atletas devem atuar em
cada jogo.
Plantel está definido com 29 atletas, sendo 2 Goleiros e 27 atletas de Linha, incluindo os membros
da comissão técnica que estarão dirigindo o time em campo mas podem jogar normalmente.
Nota: na saída de qualquer atleta, verificar a necessidade de substituição e sendo necessário dar
preferência para os Atletas Tão e Andinho, desde que aceitem por completo as normas do Master-A.
O objetivo é que nenhum atleta seja convidado a integrar o clube nos jogos, porém, caso seja
necessário por motivo de baixa de atletas fica liberado o convite desde que o nome seja aprovado
pelo presidente e diretoria geral.
Fica a cargo da comissão técnica definir como e quando escalar o atleta convidado, mas é vetado o
convite imediatamente para o próximo jogo sem que a necessidade seja evidenciada.
Algumas definições:
 O valor da caixinha permanece R$ 40,00
 Não será cobrado o mês de janeiro/2017 devido ao saldo que foi gerado de 2016 para 2017;
 Só deve atuar no segundo jogo de 2017, quem estiver totalmente quites com a caixinha em
2016, sendo que quem estiver devendo deve se comprometer a pagar até o inicio desta
partida para que possa atuar pelo clube neste jogo;
 O responsável pela caixinha deve divulgar no grupo os inadimplentes, bem como as regras
para que fique ciente das condições de jogo;
 Fica definido o segundo jogo de cada mês como a data limite para a quitação da caixinha;
 Atleta com uma mensalidade em atraso deve passar pela avaliação da diretoria financeira
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para ter condições de jogo ou não.
Atletas que forem disputar campeonatos promovidos por qualquer outra entidade, e, que por este
motivo tenha que se ausentar das partidas do Master A, ficarão suspensos durante todo o tempo do
campeonato, mesmo se o campeonato terminar antes, devendo continuar arcando com a caixinha.

5

Atletas que disputam
campeonatos paralelos

6

Assiduidades dos jogadores

7

Grupo do Whatsapp

8

Retorno do Marcellus

Marcellus retorna em 23 de fevereiro de 2017 e estará reassumindo a presidência do clube bem
como se integrando á comissão técnica junto com Adelson no comando do time, conforme definido
no item 1 deste documento.

9

Geração de despesas de
qualquer natureza

É vetado (proibido) a qualquer membro do clube gerar despesas de qualquer natureza para a
entidade, seja ela com compra de material, aquisição de bolas, bolsas, enfim, de qualquer natureza
sem a prévia aprovação da diretoria financeira.

No final do primeiro semestre de 2017 será feito uma avaliação da assiduidade de todos os atletas
do Master A, tendo como referência o site e conversas com atletas com baixo índices, podendo
estes serem penalizados até mesmo com a expulsão do clube.
Esta analise e decisão deve ser tomada pela diretoria e pela presidência do clube.
Será mantido o único grupo do whatsapp, porém, os atletas serão orientados a utilizarem o grupo da
melhor forma possível e sempre focado no objetivo principal que é a comunicação eficaz entre os
atletas do clube.
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