50ª Ata
Data: 23/12/2013
Horas: 21h00min
Local: Casa do Marlon
Tema Principal: Balanço Geral ano de 2013
Presentes: Thyago, Bárbara, Leandro, Renê, Marlon e Marina.
Pauta: Festa de encerramento do ano de 2013, balanço geral de 2013, aspectos positivos e
negativos de 2013 e calendário de 2014.

Iniciou-se a reunião às 21h00min.
Começamos debatendo os resultados das festas de final de ano. Primeiramente abordamos os
aspectos referentes ao Evento Papai Noel: Resultado positivo, tudo que foi planejado pela
Diretoria de Eventos foi cumprido. Grande participação de atletas, associados e dependentes.
A princípio, a chegada do Papai Noel se manterá separada da Festa de Final de Ano.
Festa de encerramento das atividades: Diretoria bastante participativa, o que foi previsto
também foi realizado. Resultado positivo. Reclamações sobre Buffet Silveira: Manipulação
inadequada de alimentos, não contrataremos para 2014.
Balanço Geral das atividades de 2013: Na visão da diretoria, o ano de 2013 foi de
amadurecimento e entrosamento entre novos e antigos diretores. A nova composição almejou
o fortalecimento dos trabalhos já realizados e também o equilíbrio entre novas idéias e
experiências anteriores. Apesar das dificuldades financeiras em que a Associação enfrentou
neste ano, todos os eventos e jogos foram realizados com sucesso. Ainda tem como objetivo
para 2014 buscar maior interação e participação entre atletas, associados e dependentes
tendo em vista que se percebeu pouca adesão aos eventos realizados em 2013. A Diretoria de
Esportes ressaltou que ambiciona novas contratações para próximo ano e destaca que as
regras estabelecidas serão cumpridas.
Calendário 2014:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

01/02/2014 – Reapresentação (convocação);
08/02/2014 – Pré-temporada (convocação);
01/03/2014 – Carnaval (convocação);
08/03/2013 – Início temporada esportiva;
05/04/2014 – Entrega das pulseiras da feijoada para venda;
19/04/2014 – Páscoa;
10/05/2014 – Dia das Mães;
17/05/2014 – Prestação de contas das pulseiras da feijoada;
31/05/2014 – Feijoada e abertura campanha do agasalho (convocação);
07/06/2014 – Aniversário EA;
28/06/2014 –Campanha do Agasalho (entrega) (convocação);
08/07/2014 – Festa Julina e entrega das rifas;
09/08/2014 – Dia dos Pais;
13/09/2014 – Festa da Família;
04/10/2014 – Outubro Rosa;
11/10/2014 – Dia das Crianças;
01/11/2014 – Novembro Azul;
15/11/2014 – Prestação de contas da rifa;
06/12/2014 – Chegada do Papai Noel e amigo secreto;
13/12/2014 – Festa de encerramento das atividades.
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Obs.: Em todos os eventos em que consta convocação será obrigatória a presença dos atletas,
caso contrário o mesmo estará sujeito a penalidades.
Calendário Hora do Rango:
•
•
•
•
•
•
•

22/03/2014 – Equipe 01;
26/04/2014 – Equipe 02;
26/07/2014 – Equipe 03;
23/08/2014 – Equipe 04;
27/09/2014 – Equipe 05;
25/10/2014 – Equipe 06;
22/11/2014 – Equipe 07.

Ficou decidido que neste ano, ao contrário dos anos anteriores, as equipes serão formadas
através de sorteio, com o intuito de proporcionar maior integração entre atletas, associados e
dependentes. O sorteio das equipes e datas acontecerá no dia 01/02/2014 no evento de
reapresentação.
Desta forma encerrou-se a reunião às 00h30min.
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