45ª Ata
Data: 26/04/2013
Horas: 20:00
Local: Casa do Diretor de Esportes
Tema: Planejamento da 1ª Feijoada Entre Amigos
Presentes: Thyago, Barbara, Renê, Marina, Deyvson, Leandro.
Pauta: Reserva de salão para a festa, avaliação de patrocínios, regras de reintegração de ex-atletas e
mudanças de categoria entre os sócios.

Iniciamos a reunião às 20:00.
O presidente deu início à reunião apresentando o planejamento da 1ª Feijoada Entre Amigos. Ficou que
local, data, horário, valor, capacidade e tipo de festa seriam:
•
•
•
•
•
•

Local: AASUFSC - Associação dos Servidores da UFSC (Volantes)
Data: 08/06/2013 (Sábado)
Horário: 12:00 às 18:00
Tipo: Open Food
Ingresso: R$ 25,00
Capacidade: aproximadamente 135 pessoas.

Para realizar a reserva do salão é necessário enfrentar uma fila de interessados, que geralmente se forma no
dia anterior ao da liberação das reservas. Para que isso possa ser realizado, elaborou-se uma escala, onde
cada diretor permaneceria por um tempo na fila até a abertura dos portões, às 07:00 do dia 02/05. A
diretoria optou por não inserir os diretores ausentes na reunião na escala. Dessa forma ficou definida a
escala da seguinte forma:
•
•
•
•
•
•

Bárbara: 17:30 às 19:45
Marina: 19:45 às 22:00
Deyvson: 22:00 às 00:15
Renê: 00:15 ás 2:30
Leandro: 2:30 ás 4:45
Thyago: 4:45 às 7:00

Ficou decidido que cada atleta ficará responsável da venda de 8 (oito) ingressos, que serão confeccionados
em formato de pulseira. Entre esses oito ingressos está incluído o do próprio atleta. Os atletas terão a
obrigação de trabalhar nas diversas funções de organização do evento. Os dependentes que quiserem,
poderão trabalhar como voluntários. A equipe de trabalho será devidamente identificada com camisetas
personalizadas do evento. Os ingressos serão repassados aos atletas no dia 11/05/2013 e os mesmos deverão
prestar contas desse valor no dia 25/05/2013, diretamente com um dos membros da Tesouraria.
Sobre as arrecadações e doações, Leandro conseguiu doações de todo o feijão necessário para a confecção
da feijoada. Bárbara conseguiu desconto de 50% nos itens para feijoada. Renê ficou responsável para
impressão e plastificação das fichas do bar. Para levantar os orçamentos dos itens necessários para
realização da festa, adotou-se uma distribuição de funções, que ficou da seguinte forma:
•
•
•
•

Bebidas: Thyago
Contrato de consignação para Cervejas – Deyvson
Pulseiras – Thyago, Renê e Leandro.
Louças e talheres: Bárbara e Marina.
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A programação da festa ficou a seguinte:
• 12:00 - Início
• 13:00 - Almoço
• 13:30 às 15:00 - 1ª Banda
• 15:00 às 17:00 - 2ª Banda
• 18:00 - Encerramento
Ficou decidido que a partir das 18:00 a festa será fechada apenas para atletas, dependentes e voluntários
que trabalharam no evento, em comemoração ao aniversário do clube.
Na organização da festa, cada diretor vai ficar como monitor de uma área, responsável em organizar e dar
suporte para os colaboradores.
Para democratizar o processo de distribuição das tarefas, será disponibilizado um painel com as funções
devidamente especificadas. Por ordem de chegada, os próprios sócios e voluntários poderão se dirigir ao
mural e se registrarem. As funções disponibilizadas deverão ser:
• 4 auxiliares de cozinha
Supervisor: Bárbara
• 2 operadores de caixa
Supervisor: Leandro
• 6 limpeza (salão e banheiros)
Supervisor: Marina
• 5 atendentes de bar
Supervisor: Renê
• 4 seguranças
Supervisor: Deyson
• 2 Estacionamento
Supervisor: Marlon
• 1 Produtor Artístico
Supervisor: Thyago
Ficou decidido que será disponibilizado 01 (uma) caixa de cerveja para cada banda e 5 (cinco) fichas de água
para atleta e dependente. Com isso encerrou-se o assunto da festa.
Em seguida o Diretor de Esportes colocou algumas situações sobre seu departamento, ocorrendo algumas
mudanças no regulamento. Ficou então definido que para um ex-atleta ser aceito como sócio-contribuinte
precisa ter seu pedido aceito por unanimidade pela diretoria. Pedido esse que deverá ser entregue
manuscrito ou digitado em documento que apresente um breve relato referente ao desejo de fazer parte
novamente do clube, devidamente identificado e assinado pelo mesmo. O pedido poderá ser entregue
pessoalmente ao Secretário Executivo do clube ou então de forma virtual através do e-mail
contato@entreamigosfc.com.br. A diretoria deverá emitir um parecer final até no máximo 30 (trinta) dias
corridos da data de entrega do documento. Para solicitar a mudança de categoria, de sócio-contribuinte
para sócio-atleta o indivíduo precisará permanecer pelo menos 6 (seis) meses na posição de sóciocontribuinte. Se o sócio em questão for um ex-atleta, será necessária ainda a aprovação de seu pedido pela
maioria de sócios (50% mais um) presentes no dia da votação, que deverá ser comunicada pela diretoria
com pelo menos 7 (sete) dias de antecedência. Em caso de rejeição, o ex-atleta não poderá mais solicitar
sua inclusão como sócio-atleta.
Sem mais nada a ser tratado foi encerrada a reunião às 00:00.

MARINA P. COELHO DE AZEVEDO / THYAGO CARDOSO PACHECO
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Florianópolis, 26 de abril de 2013.
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