29ª Ata
Dia: 07/05/2011
Horas: 20hs
Local: Sala de Reuniões do Deter

PAUTA PARA REUNIÃO

- Prestação de contas
- Site (rever valores dos produtos)
- Confecção de novos agasalhos
- Água
- Rodízio de atletas (titularidade)
- Rever situação da Votação do Bola murcha
- Reunião Carmolino
- Ação Social (proposta Marina = Jogo festivo – Proposta Laine = Creche)
- Criar o dia da família
- Rifa – Levantamento de verba
- Aniversario do time – Passeio ao Beto Carrero
- Festa dia das Mães
- Festa dia dos pais
- Festa Final de ano (brindes, local)
- Baixar Decreto sobre isenção de mensalidade
FICOU RESOLVIDO QUE:
Prestação de contas – Após a adoção do pagamento das mensalidades
via boleto bancário, a situação passou a ser mais dinâmica, e
posteriormente tudo mais rápido a postagem no site.
Os valores dos produtos disponíveis no site do time serão atualizados e
ou retirados.
Aguardar um pedido maior para confecção de novas peças de agasalhos.
Solicitar as Comissões responsáveis pela água que evitem deixar ou
levar as garrafas d´aguas muito geladas ou congeladas.
Trabalhar melhor essa questão junto ao grande grupo, para sim poder
utilizar esse método.
Criar novas situações de votação quanto ao bola murcha e bola cheia,
pois existem muitos atletas que estão anu, bem como, esta perdendo a
objetividade, o Vice Presidente deu a idéia de votação através de notas
de 5 (cinco) a 10 (dez). Fazer um teste no próximo jogo.

Agendar reunião com o Carmolino a fim de resolver a situação do campo,
digo vestiário.
Posto em votação as duas propostas para a Ação Social, e a vencedora
por ser um situação de final de semana foi a da Marina, através de um
jogo festiva com os alunos do projeto organiza por ela, dessa forma
deveremos organizar toda a situação para a realização deste ato.
Deverão ser formadas Comissões para ajudar neste evento de Ação
Social, tipo: Comissão de alimentação, Comissão de Arbitragem,
Comissão técnica para os dois times.
Quanto a criação de novos eventos para o calendário, este deverá ser
implantado para o ano seguinte. (tentar ser flexível).
O Diretor Financeiro será o responsável pelo levantamento dos valores e
produto a serem oferecidos na rifa. Efetuar um novo encontro para
finalizar esse assunto.
Beto Carrero – finalizar contato com o agenciador, levantar valores:
passaporte comum, passaporte de estudante, passaporte infantil e
horários. Ver situação do ônibus (presidente) será o responsável por isso.
Ver data e horário de saída (Terminal Cidade Florianpolis – 07hs do dia
12/06).
Ver valores dos brindes.
Proposta feita pelo Presidente atual sobre a isenção da mensalidade
para o próximo Presidente, proposta aceita. Decretar.
Nada mais havendo para tratar deu-se por encerrado e presente reunião.
Florianópolis, 07 de maio de 2011.
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