53ª Ata
Data: 07/07/2014
Horas: 20h00min
Local: Casa do Leandro
Tema Principal: Balanço geral 2ª Feijoada Entre Amigos
Presentes: Thyago, Bárbara, Leandro, Renê e Marina
Pauta: Repassar aos diretores o balanço geral de lucros e despesas da 2ª Feijoada Entre Amigos, além de,
destacar e analisar os pontos positivos e negativos do evento. Breve discussão sobre a viagem de aniversário.
Formalização do pedido de destituição da Diretora de Eventos Marina do seu cargo. Organização dos próximos
eventos. Reposição de elenco.

A reunião iniciou-se às 20h00min.
O primeiro tópico abordado na reunião foi referente à 2ª Feijoada Entre Amigos. Nesta abordagem discutiramse alguns pontos positivos como: participação de atletas e dependentes na festa, todos colaboraram e
contribuíram para que o evento obtivesse sucesso. Todos os participantes que tivemos contato elogiaram o
evento. Aspectos negativos também foram abordados como: Atrasos por parte de atletas e voluntários em
relação aos horários combinados com seus coordenadores e atrasos de coordenadores também foram
registrados. Venda de bebidas abaixo do esperado. Consumo de bebida alcoólica por parte de atleta.
Prioridades para a próxima Feijoada Entre Amigos:
•
•

Criar plano de logística para melhor organização;
Priorizar salão de festas compatível com o número de participantes e que contenha louças, talheres,
mesas e cadeiras suficientes para uso;

Sugestões:
•
•

Fazer equipe de revezamento para a cozinha;
Necessidade de selecionar as pessoas para determinadas funções.

Penalidades:
•
•

Por falta na convocação para Feijoada: Participará da festa de final de ano mediante pagamento de R$
25,00 e não participará das premiações;
Não cumprimento de normas pré-estabelecidas: Advertência verbal e por escrito.

O segundo tópico abordado foi referente à viagem de aniversário Entre Amigos ao Hotel Fazenda Monte Crista
em Garuva. Viagem disponibilizada gratuitamente aos atletas e estendida aos dependentes cadastrados
mediante pagamento. Nenhum aspecto negativo foi levantado e tudo ocorreu dentro do esperado. O intuito da
viagem foi cumprido: Integração e participação das famílias.
Nesta reunião também foi formalizada a saída, a pedido, da até então, Diretora de Eventos Marina Coelho de
seu cargo e também da Associação. Por motivos particulares Marina Coelho deixa seu cargo e repassa suas
atividades para a Diretora Bárbara Escobar que dará continuidade aos próximos eventos juntamente com os
outros membros da diretoria.
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Próximos eventos:
•
•
•

Rifa Festa de Final de Ano: Premiação – Telefone celular, fritadeira elétrica e microondas. Será feita a
entrega dos bilhetes em agosto/2014;
Festa Julina: 19/07/2014;
Dia dos Pais: 09/08/2014.

Diretoria de Esporte comunica na reunião que é necessário recompor elenco:
•
•
•
•

Diogo volta em setembro – está sendo medicado;
Carlinhos volta em agosto – está sendo acompanhado por médico;
Adriano não tem previsão – terá que fazer cirurgia;
Carência de lateral e zagueiro.

Sendo assim, encerramos a reunião às 22h00min.

Florianópolis, 07 de julho de 2014.
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