63ª Ata
Data: 04/05/2016
Local: Sede do Clube – Ferreira Lima
PAUTA:
•
•

Encaminhamentos para a 4ª Feijoada Entre Amigos
Novo contrato para Diretores e Atletas.

Conforme convocação para reunião de Diretoria, com horário marcado para iniciar às 19hs, em primeira
chamada e 19hs30min na segunda chamada, a Presidente Laine Battisti, abriu a reunião em segunda
chamada, com a presença de apenas um membro da Diretoria que por sinal é um colaborador.
Iniciamos a reunião justificando a ausência dos Diretores ausentes, por estarem com outros compromissos
agendados anteriormente para esse momento.
Seguindo a pauta da reunião, destacamos as pendencias para o evento. São elas:
- CAMISETAS – foram realizados diversos orçamentos para a confecção das 20 camisetas que ficou variável
entre R$ 20,00 a R$ 45,00, totalizando um valor de R$ 400,00 a R$ 900,00. Porém, a dificuldade de conseguir
um patrocinador é grande. Como esse montante é considerado alto para ser colocado nas despesas da festa,
foi pensado em abolir as camisetas, pois é um investimento alto para pouco tempo de uso, uma vez que são
utilizadas apenas neste dia, pois poucos as usam posteriormente, assim, foi sugerida a substituição dessas
camisetas pela camisa de passeio do time.
- CADEIRAS E MESAS – Foi solicitado ao grande grupo que buscassem uma alternativa para esse quesito,
porém, até o presente momento não houve resposta, dessa forma, ainda estamos com dificuldade em
conseguir esse transporte. Foi feito orçamentos para esse deslocamento, mas os valores apresentados
foram muito altos (R$ 400,00 a R$ 600). Estamos no aguardo de uma solução.
- TRANSPORTE – Será disponibilizado um micro ônibus para o evento, que ficará a disposição dos
interessados no dia e hora marcada conforme anuncio da Diretoria.
- BEBIDAS – Ficou acordado que não faremos contrato de consignação, e sim a compra das bebidas
conforme as promoções que surgirem.
- BALDES – Foram adquiridos através de patrocínio 50 baldes, que possivelmente serão comercializados
durante o evento, a fim de recuperar o investimento. Nossa intenção é de personalizar os baldes, porém,
estamos com dificuldades de executar essa parte.
- QUADRO DE FUNÇÕES – Será disponibilizado no dia da prestação de contas dos ingressos, (28/05) as 13hs
para escolha as funções que deverão ser desempenhadas durante o evento da Feijoada.
- FICHAS DAS BEBIDAS – Serão comprados blocos de fichas de refrigerantes, cerveja e agua. Será
disponibilizado no CAIXA docinhos e guloseimas. Para evitar problemas de falsificação um carimbo será
confeccionado.
- ATRAÇÃO MUSICAL II – Foi contratado através de um patrocínio mais uma atração musical, que fará voz e
violão, das 12hs as 14hs30min.
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- TOALHAS – Conforme havíamos combinado a Diretora Financeira Janaina Alves ficou responsável em
conseguir 80 toalhas brancas para o evento, entretanto, ainda indefinidas. Na impossibilidade de conseguir
essas toalhas usaremos as vermelhas de TNT do time, porém, temos apenas 77 toalhas vermelhas.
- SALÃO DE FESTAS – Em visita ao local do evento, foi percebido que o salão é bem amplo, possui em torno
de 40 mesas redondas com 290 cadeiras, que são distribuídas nos dois salões da SEDE, que segundo o
caseiro do local, as mesmas poderão ser usadas em nosso evento, desde que o outro salão não seja
utilizado. O espaço possui dois banheiros bem espaçosos, Um bar com dois freezers horizontais e um freezer
vertical, porém, com alguns problemas, uma cozinha ampla, um fogão industrial quatro bocas velho, sem
botijão, enferrujado e torto, mas funcionando, duas pias com torneiras baixas. Um local amplo para
estacionamento.
OBSERVAÇÃO: por ser um local amplo, entendemos que precisará de uma boa decoração. Foi pensado em
utilizar TNT vermelho e outros tipos de decorações, utilizando materiais do time.
Tratou-se na reunião a tentativa de redução das despesas do evento, e que para o próximo ano muitas
situações deverão ser levadas em consideração para a realização deste tipo de festa, principalmente se
todos que a executam realmente desejam realiza-la.
Quanto à segunda pauta da reunião que trata da nova redação dos contratos dos Atletas e Associados de um
modo geral, esta não será discutida nesta data por falta de quórum, ficando assim para outro momento.
Assim, deu-se fim a reunião, que eu, Luiz Carlos Pacheco lavrei a presente ata e assino com os demais
presentes.
Florianópolis, 04-05-2016.

Gracelaine Battisti
Presidente

Luiz Carlos Pacheco
Colaborador
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