32ª Ata
Dia: 14/11/2011
Horas: 19hs30min
Local: Sala de Reuniões do Deter

PAUTA PARA REUNIÃO
- Rifa (recolhimento)
- Sorteio da Rifa
- Convidados (Quem serão)

- Festa de final de ano:
* Organizar entrega do troféu garfo de ouro,
* Marcar horário para arrumar o salão,
* Material pronto,
* Dividir funções (balões, mesas, cadeiras, troféus, decoração de parede, enfeites de mesa,
som, fotos, bar, cozinha, mesa de frutas, etc...),
* Disponibilizar veiculo para pegar o que for preciso,
* Diretoria uniformizada,
- Ver situação do china (presente)

Ficou Acertado que:
As rifas poderão ser entregue até o dia 30/11/2011, quarta-feira. Caso aconteça de um atleta
entregar a rifa a pós o novo prazo estabelecido pela Diretoria, essas não poderão participar do
sorteio do premio. A Secretária Laine ficou incumbida de ligar aos atletas a fim de informar o que
ficou resolvido.
O Sorteio acontecerá no dia 03/12/2011, na sede do time às 20hs. Deverá ser comunicado via site
do time, ficando aberto a participação de todos. O sorteio acontecerá com qualquer numero de
presentes.
Os Associados que desejarem levar convidados deverão adquirir convite junto a Diretoria até o dia
02/12/2011, ao valor de R$ 40,00 (quarenta reais). Sobre o ex-atleta Julio Marques, ficou
determinado que sua entrada na festa será condicionada a venda total da rifa, caso contrario
deverá efetuar o pagamento de R$ 40,00. Outro nome citado em reunião foi a dos ex-atletas
Adriano Vieira e Guilherme Vieira, que deverão adquirir o convite ao valor de R$ 40,00 e o feminino
a R$ 30,00.
O Atleta terá até o dia 30/12/2011 para confirmar presença de seu dependente, posterior a essa
data, somente se houver vaga.
Sobre a festa de final de ano.

Thyago deverá resolver os problemas referentes aos troféus.
O horário para estar no salão será as 08hs.
O Diretor que efetuar sua apresentação através de exposição de material, deverá organizá-lo
antecipadamente, não será permitido que o faça durante o evento, ou seja, deverá testá-lo durante
a arrumação do salão.
Deverão ser recrutados alguns atletas para ajudar na arrumação do salão, conforme cronograma.
Ficarão a disposição da Diretoria os veículos da Secretária e Vice-Presidente.
Toda a Diretoria deverá estar usando a camisa vermelha de passeio, durante a festa.
Será ofertado ao atleta china, o mesmo presente que os demais receberem do EA.
Sendo o que tínhamos a resolver.

Florianópolis, 29 de novembro de 2011.
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