30ª Ata
Dia: 17/06/2011
Horas: 12hs
Local: Campo do Carmolino

PAUTA PARA REUNIÃO

- Reunião Carmolino
- Ação Social rever pontos negativos (comissões que não funcionaram, atletas que
não vestirão a camisa e atrasos),
- Avaliação do Passeio ao Beto Carrero (atraso, valor do ônibus, uso das camisas),
- Rifa
- Festa Final de ano (brindes, local)
- Água
- Aniversario do Time
FICOU RESOLVIDO QUE:

Em reunião agendada com o Presidente do Unisó, Senhor Carmolino, quando foi
apresentado ao mesmo o contrato para construção e reforma do vestiário e área de
convivência do campo, porém, algumas clausulas precisariam ser alteradas:
1º - Precisaria constar o horário alugado (14hs as 16hs),
2º - Que durante a construção do Vestiário a mensalidade continuaria a ser paga,
3º - O tempo de utilização da área seria de 08 (oito) anos,
Indiferentemente deste contrato o Senhor Carmolino autorizou verbalmente a
construção do vestiário.
Ficou acertado também que a construção e reforma da área seria feito em duas
etapas (vestiário e área de convivência).
Em conversa com a Diretoria desta Associação o Diretor de Comunicação e Eventos,
Senhor André Visali e sua Companheira assumiram o compromisso em DOAR todo
o material para construção do vestiário, o qual será marcado um coquetel para
assinatura de contrato.
Referente ao evento de Ação Social realizado pelo EA, foi conversado com os
responsáveis pelas Comissões de Organizações as falhas ocorridas, ficando então
de repassar ao grande grupo.
Sobre o passeio ao Beto Carrero, ficou acertado de comum acordo que foi uma
excelente idéia, porém, as regras impostas pela Diretoria devem ser respeitadas por
todos.
Leandro deverá efetuar levantamento de produto para ser sorteado, possivelmente
uma TV tela plana, em um valor de até R$ 700,00 (setecentos reais). O valor do

bilhete será de R$ 1,00 (hum real), sendo que cada bloco terá 100 (cem) números,
será também implantado um premio surpresa ao Associado que mais bilhetes
vender. A arrecadação servirá para cobrir os gastos do passeio ao Beto Carrero,
bem como, uma ajuda para a festa de final de ano.
Quanto aos brindes que serão ofertados aos atletas, estes serão visto em outro
momento. O Presidente e o Vice serão os responsáveis por este arrumar o local.
A Água será de responsabilidade da comissão do rango do mês.
O Presidente e a Secretaria organizarão esta parte.
Nada mais havendo para discutir, deu-se por encerrada esta reunião.
Florianópolis, 17 de junho de 2011.
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