39ª Ata
Dia: 15/10/2012
Horas: 18hs
Local: DETER

Pauta para Reunião
•

Programação Dias das Crianças:
Dia: 20/10 – Passeio ao Parque Infantil BRINCA MUNDI
Dia: 27/10 – Jogo das Crianças (projeto da Marina)
- Ver possibilidade de comprar medalhas
- Oferecer cachorro quente ou risoto para 60 pessoas
Dia: 28/10 – Piquenique no Parque da Luz
- Diversas atrações (gincanas, teatro e apresentações).

•

Jogo contra a equipe de Balneário Camboriú
Dia: 03/11 - 16hs – Campo do Cerâmica Silveira ou Caminho Novo
- Recepção: Centro Comunitário do Caminho Novo
- Alimentação: Risoto, Salada verde,
- Bebida: Cerveja, água, e refrigerante - Cada um paga a sua,
- Pagamento do aluguel do espaço: R$ 70,00
- Comissão de alimentação

•

Festa de final de ano – Clube do Samba
Presentes – Bolsas
Jantar
Banda
Ficou Resolvido que:

Toda a programação infantil deverá ser postada no site do time para que as pessoas se organizem com
antecedência.
O ponto de encontro para saída ao Parque será no local do jogo. A Secretária deverá efetuar levantamento
da quantidade crianças. Bem como, contato com o parque.
Sobre o jogo das crianças, ver possibilidade de data, mesmo que seja para o mês de novembro.
Sobre as medalhas é necessário fazer levantamento de custos.
Tentar conseguir junto ao grupo doações dos materiais necessários para a alimentação das crianças.
Presidente e Secretária serão os responsáveis pela organização do piquenique.
Conversar com o grupo sobre distribuições de funções no jogo com a equipe de Balneário Camboriú.
As questões financeiras estarão a cargo do tesoureiro, que em momento antecedente a partida se reunirá
com o presidente e secretária para comprar os produtos para o evento.
Laine será a responsável pela alimentação do grupo.
Sobre as festividades de final de ano já foram feitos contato com os responsáveis pela alimentação, local,
fornecedor dos presentes, porém, o tesoureiro deverá fazer contato com os responsáveis a fim de efetuar o
pagamento de cinqüenta por cento dos serviços contratados.
Nada mais havendo para discutir o Presidente deu por encerrada a reunião.
Florianópolis, 15 de outubro de 2012.
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