60ª Ata
Data: 29/02/2016
Local: Casa do Vice Presidente Leandro Passos
PAUTA:


Programação da 4ª Feijoada Entre Amigos;

A reunião iniciou as dezenove horas e trinta minutos com os seguintes presentes: Gracelaine Battisti,
Leandro dos Passos, Luiz Carlos Pacheco, Daniel Furtado e Rene Coelho.
A Presidente expos que a prestação de contas dos meses de janeiro e fevereiro será exposta no próximo
jogo dia 05/03, para conhecimento de todos. Ainda temos algumas inadimplências que já foram justificadas.
Em seguida, relatou que após conversa com o responsável pelo campo do Furadinho seu ”Zé”, percebeu a
resistência em aceitar qualquer ajuda de nosso time para melhorias do campo. Isto ficou claro ao chegar no
campo no dia do mutirão e descobrir que não havia nada por fazer, pois o mesmo já fizera tudo.
Iniciamos então o planejamento para realização da 4ª Feijoada, que se realizará no dia onze de junho de dois
mil e dezesseis com horário previsto para iniciar as doze horas e termino as dezoito horas, para trezentas
pessoas.
O local definido será a Sede dos Servidores da Saúde de Santa Catarina – ASSESC, localizada no bairro
Campeche, Sul da Ilha.
Pontos de Discussão:


Atração Musical;

Foi apresentado orçamento da Banda Baile EMILSON E BANDA, no valor de R$ 1.250,00; Este orçamento foi
o único exposto e teve boa aceitação pela maioria dos presentes (quatro) tendo apenas um voto contra. O
tempo de duração será de quatro horas. No auge da discussão foi decidido que faríamos outros orçamentos
que deveram ser socializados no próximo sábado dia cinco.


Sonorização;

Na contratação da Banda Baile, a mesma se responsabilizará por todo o equipamento de som, estando este
incluído no valor do Show.


Buffet;

Foi apresentado o orçamento referente a um Buffet que além da refeição disponibilizará uma equipe
uniformizada, pratos talheres, panelas de barro, rechald´s, no valor de dezesseis reais por pessoas, sendo
aprovados por todos os presentes.
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Mesas e Cadeiras;

O Salão disponibilizará vinte e sete mesas e cento e oito cadeiras. Precisaremos conseguir mais sessenta
mesas e duzentas e quarenta cadeiras. O Diretor Rene Coelho falou que possui um contato com uma pessoa
que é diretora de uma outra Associação e poderia ver a possibilidade de empréstimo desse material. Porém,
necessitaríamos de uma condução para buscar e devolver esse material. O Colaborador Luiz Pacheco,
também informou que poderia ver junto com um conhecido a possibilidade de empréstimo dessas mesas e
cadeiras, uma vez que seria no sul da ilha, ficando mais fácil o transporte que também deverá ser
providenciado.
*Toalhas de mesas;
Foi decido que utilizaríamos as toalhas de TNT vermelhas.


Camisetas;

Serão confeccionadas vinte e uma camisetas para os atletas e Diretores, que deverão ser patrocinada por
umas das empresas que estão em negociação.


Ingressos;

Será confeccionados ingressos e pulseirinhas, no valor de trinta e cinco reais. Todos os atletas deverão
obrigatoriamente vender 14 ingressos. Ficando seis para resolver com a diretoria.


Bebidas;

A bebida será consignada, e quem deverá estar frente deste item será a Presidente Laine Battisti.
- Quantidades e valores:




Cerveja = 900 latas
Balde com 6 unidades = R$ 30,00
Unidade = R$ 6,00

Recipientes para servir as cervejas – Baldes;
Chegou à conclusão que necessitaríamos de 100 baldes para a festa, e que todos serão responsáveis em
conseguir emprestado esse material e na pior das hipóteses os mesmo poderão ser comprados e vendidos
na festa como suvenir, acrescentando cinco reais no valor da bebida em baldes.



Refrigerantes = 120 latas
Valor da unidade = R$ 4,00




Agua = 60 Garrafas
Unidade = R$ 3,00

- Descartáveis;
Deveram ser comprados alguns matérias descartáveis como:


Pratos fundos = 50 unidades
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Talheres (garfo, faca e colher) = 50 unidades
Copos plásticos = 4 cento

OBS: Será necessário ter sobressalente um panelão para colocar a sobra da feijoada para o evento posterior.
- Material de higiene;
Comprar os seguintes materiais:
 Saco de Lixo grande,
 Pano de chão,
 Desinfetante,
 Papel higiênico,
 Detergente,
 Esponja de louça,
- Maquina de Cartão de Credito / Debito;
Ficou sob a responsabilidade do Colaborador Luiz Pacheco.
- Quadro de Funções;








Portaria: Duas pessoas – Coordenador: Diogo
Caixa: Duas pessoas – Coordenador Jana
Bar: Três pessoas – Coordenador: Passos
Limpeza: Quatro pessoas: Dih
Salão: Seis pessoas – Coordenador Rene
Estacionamento: Três pessoas – Coordenador: Carlinhos
Encerrando a reunião a Presidente pediu a todos os presentes que multiplicassem os pedidos para
patrocínios do evento.

Nada mais a tratar a Presidente Laine Battisiti deu por encerrada a presente reunião.
Todos assinam a presente ata.

Gracelaine Battisti

Leandro Passos

Rene Coelho

Luiz Carlos Pacheco

Daniel Furtado
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