62ª Ata
Data: 11/03/2016
Local: Campo de Jogo – Arena Furadinho
PAUTA:


Socialização da organização - 4ª Feijoada Entre Amigos

De posse da palavra a Presidente do Clube Laine Battisti agradeceu a presença de todos e informou que o
assunto a ser tratado deveria ser somente sobre a Feijoada EA.
A Presidente comunicou que a data do evento está confirmada para o dia 11.06.2016 e que ocorrerá nas
dependências da Associação dos Servidores da Saúde do Estado de Santa Catarina – ASESSC que fica no
bairro do Campeche, Sul da Ilha, para um público estimado de 300 (trezentas) pessoas.
Cada Associado deverá vender 15 (quinze) ingressos, sendo que cada ingresso terá o valor de R$ 35,00
(trinta e cinco reais).
Pediu a Presidente a Diretora Financeira que fizesse a entrega dos convites aos presentes, não esquecendo
colher a assinatura dos mesmos.
Ficou acertado que crianças até 8 (oito) anos não pagam, crianças de 9 (nove) a 12 (doze) anos pagam 17,50
(dezessete reais e cinquenta centavos) e acima de 13 anos pagam valor integral – R$ 35,00 (trinta e cinco
reais).
Falou também a Presidente que será feito um cadastro na portaria, onde terá duas pessoas, que recolherão
os convites numerados e colocarão as pulseiras nos convidados.
Ficou estipulado também que a data limite para prestação de contas da venda dos convites será dia 28/05
(vinte e oito de maio).
A Presidente procurou conscientizar o grupo quanto a venda dos convites, pois não deverão deixar para em
cima da hora avisar que não vendeu nada. Reforçou também o objetivo da Feijoada, que seria fortalecer o
caixa da entidade.
Detalhou também que diferente dos anos anteriores, o Buffet será contratado, onde todo o serviço de
cozinha e reposição de alimentos na mesa será feito pela equipe contratada, bem como, as louças, talheres,
guardanapos, panelas, travessas, etc... Quanto ao horário do serviço, este deverá ser das 12hs as 16hs.
O evento contará com os serviços musicais de DAVI E BANDA, que fará um show com duração de 3 (três)
horas, divididos em duas seções de 01hs30m (uma hora e trinta minutos). A partir das 14hs30min (quatorze
horas e trinta minutos). Estes horários de intervalo deverão ser explorados pelo responsável pelo som
(Marcio Sonorização) que tocará outros tipos de musicas pré-selecionadas pela Diretoria. Veremos também
a possibilidade de preenchermos o primeiro momento da festa (das 12hs as 14hs30min), com alguém que
faça voz e violão, e que se barato.
Quanto ao quadro de funções, este estará disponível no próximo encontro, onde os Atletas escolherão a
função que os interessa, sabendo que cada local haverá um coordenador, ficando assim distribuídos:
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Função

Coordenador

Ajudante

Caixa
Portaria
Bar
Banheiros
Salão
Estacionamento
Sonorização
Fotografo

Janaina
Diogo
Passos
Dih
Rene
Pacheco
Thyago
Adson

Paula
1
2
1
4
1
1
1

Coordenação Geral: Laine Battisti.
O horário previsto para todos estarem no local do evento será às 10hs (dez horas) de sábado.
Serão confeccionadas camisetas na cor azul cobalto somente para os Sócios e Atletas que trabalharem no
evento.
Falou-se também da necessidade de conseguir mais cadeiras e mesas para o evento, pois o local não
disponibiliza a quantidade que necessitamos. Foi realizado contato com o Centro Comunitário do Ribeirão
da Ilha, que emprestará algumas e a Escola de Samba Unidos do Sul da Ilha emprestará outras. Porém,
necessitamos de um transporte para isso. Ficando todos responsáveis por tentar conseguir esse transporte.
Foi decidido também que este ano haverá a venda de docinhos, no valor de R$ 3,00 (três reais) cada ou R$
10,00 (dez reais) com 5 (cinco).
Conforme informação do Vice-Presidente Leandro Passos o estacionamento será cobrado, no valor de R$
10,00 (dez reais), e que isso seria uma condição para o aluguel da Associação.
Quanto à bebida, foi feito levantamento sobre a questão de fazer consignado ou comprar em distribuidora,
e os preços variam muito:
- Consignado: Cerveja – R$ 30,00 a caixa com 12 unidades.
- Distribuidor: Cerveja – R$ 24,00 a caixa com 12 unidades.
Valores estipulados:
- Cerveja unidade: R$ 6,00
- Balde c/6 unidades: R$ 30,00
- Refrigerante: R$ 4,00
- Agua: R$ 3,00
Necessidade:
- 900 latas de cerveja (75 fardos)
- 60 Garrafas d´agua (5 fardos)
- 120 latas de refrigerantes (10 fardos)
- 70 quilos de gelo (escama)
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Valores orçados:
CONSIGNADO:
Cerveja – 75 caixas x R$ 30,00 = R$ 2.250,00
DISTRIBUIDOR:
Cerveja – 75 caixas x R$ 21,48 = R$ 1.611,00
Uma sugestão que poderá ser adotada é a PROMOÇÃO RELAMPAGO, para incrementar a venda da cerveja,
se caso não estiver saindo como o planejado.
Sobre a utilização de maquina de cartão de credito / debito – Leandro Cunha emprestará a sua.
Estimativa Geral:
- RECEITA:






Ingressos – R$ 10.500,00
Cerveja – R$ 4.500,00
Água – R$ 180,00
Refrigerante – R$ 480,00
Docinhos - R$ 1.000,00

Total: 16.660,00

DESPESAS:













Buffet – R$ 5.120,00
Pulseiras – R$ 98,00
Cerveja – R$ 2.250,00 ou R$ 1.800,00
Água – R$ 120,00
Refrigerante – R$ 240,00
Docinhos – R$ 500,00
Salão – R$ 400,00
Sonorização – R$ 600,00
Banda – R$ 800,00
Gelo – R$ 70,00
Descartáveis / Limpeza – R$ 100,00
Gás – R$ 100,00

Total: R$ 10.300,00 ou R$ 9.850,00
LUCRO ESTIMADO: R$ 6.360,00 ou R$ 6.810,00

Encerrando a reunião destacamos que um novo encontro acontecerá para tratar de assuntos ligados a
feijoada 2016.
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Sem mais nada a relatar assinam em folha a parte a presente ata todos os presentes.

Gracelaine Battisti
Presidente

Leandro Passos
Vice-presidente

Diogo Ferreira
Diretor de Eventos

Luiz Carlos Pacheco
Suplente

Daniel Ferreira de Castro
Suplente de Financeiro

Janaina Alves
Diretora Financeira
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