65ª Ata
Data: 26/05/2016
Local: Casa do Diretor de Esportes Rene Coelho e da Secretária Paula Calazans
PAUTA:
•
•

Encaminhamentos para a 4ª Feijoada Entre Amigos
Assuntos Administrativos referentes a Diretoria
RESUMO:

A Presidente Laine Battisti agradeceu a presença de todos e lamentou a ausência de dois membros da
Diretoria, Leandro Passos e Daniel Ferreira, que justificaram suas faltas, a reunião iniciou-se com o primeiro
assunto da pauta.
• Patrocínio:
Conseguiram-se alguns colaboradores para a Feijoada EA, entre Patrocinadores e Apoiadores. Os
patrocinadores que colaboraram financeiramente foram: Macora Automóveis, SICOOB Max Credito e Álvaro
Dias e os Apoiadores foram: Casa de Eventos Estação de Jorge, Conselho Comunitário do Ribeirão da Ilha,
Escola de Samba Sul da Ilha, Empresa de ônibus Jotur e Comunicação Visual Yellow.
Com a colaboração destas empresas foi possível cobrir algumas despesas como: Camisetas, baldes para
cervejas, músico, reforma do banner e logo da feijoada.
• Camisetas:
Foram feitas vinte camisetas para os Atletas e Associados que trabalharão no evento, sendo que as mesmas
serão entregues no dia 04/06 sábado no local do jogo. As mesmas levarão nas costas os nomes dos três
patrocinadores. Ficando acertado que caso o atleta não compareça no evento este deverá pagar pela
camiseta.
• Salão:
O local onde será efetuado o evento (ASSESC) disponibiliza CABANAS para os seus associados, e desta forma,
será alugada uma cabana para os Diretores que estarão envolvidos com a arrumação do salão na sexta feira
que antecede o evento, isso para evitar o desgaste de deslocamento CASA – EVENTO, bem como,
conferencia da quantidade de cadeiras e mesas disponíveis no salão naquele momento, assim, se necessário
for utilizaremos o transportes que estará de prontidão para pegar mesas e cadeiras no Ribeirão da Ilha ou na
Tapera, conforme quantidade necessária.
• Transportes:
Sobre o transporte dos materiais para o evento, conseguiu-se duas caminhonetes tipo pampa, que farão o
serviço que precisar (Kelli e Fernando).
• Mesas e Cadeiras:
Deverá ser marcado o material pego de cada entidade, para posterior devolução evitando assim troca dos
mesmos, sabendo-se que poderá ser envolvida três entidades.
• Decoração do Salão:
A decoração do salão será feita com banners do time, malhas ou TNT vermelho. E para as mesas serão
utilizados 80 toalhas brancas cedidas pela Diretora Janaina Alves, porém, ficam as toalhas vermelhas de
sobre aviso.
Produtos Comercializados:
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Serão comercializados durante o evento os seguintes produtos: Cerveja, água, refrigerantes, docinhos e
chicletes tridentes e balas halls.
A Diretora Financeira Janaina Alves sugeriu a comercialização de picolés, porém, não foi aprovado pela
maioria dos presentes devido a exigência da venda de 300 unidades, sob condição de a Diretoria arcar com o
prejuízo.
Bebidas/Consignação:
Foi retomado a discussão referente a contratação do consignado ou a compra das bebidas, pois em
levantamentos realizado foi visto que a compra das bebidas em supermercados teríamos uma economia
considerável em relação ao consignado. Porém, o problema estava no transporte dos produtos. Com a
situação do transporte resolvido, seguirá a compra das bebidas no supermercado, ficando sob a
responsabilidade dos diretores e colaboradores (Kelly e Fernando) o transporte dos produtos até o salão.
O Gelo para os baldes serão adquiridos no Campeche.
Baldes:
Adquirimos 50 baldes para cerveja que foram personalizados e serão utilizados como brinde no evento. Será
comercializado por 35,00 e a pessoa receberá um vale brinde para retirar no final do evento. O balde
seguinte sairia no valor de 30,00. Após diversas ponderações percebemos que o valor estaria alto então
decidimos vender o balde por 35,00 com 7 cervejas, e o convidado já fica com seu balde, só repondo no
balcão.
Funções:
Retomamos esse assunto com os presentes referentes ás funções a serem desempenhadas no evento, que
se houvesse alguma duvida ou interesse de troca de função este seria o momento. Como não houve
nenhuma alteração, esta será socializada com o grupo no dia 28/05, para escolha de função por parte dos
Associados para completar o quadro. Durante este momento será feito a prestação de contas da venda dos
convites. Betinho e Thyago farão parte da banda, portanto, é necessário que escolham uma função antes do
show iniciar. Combinamos também em colocar mais uma pessoa na entrada, sendo três com o Diogo. A ideia
é que uma pessoa cadastre o nome do convidado para sorteio de brindes, enquanto que outro coloca a
pulseira e o terceiro recolhe o convite. Também ficou acordado que os remanejamentos serão realizados
conforme a necessidade.
Estacionamento:
Já que haverá cobrança no estacionamento, ficou acordado que a Presidente Laine Battisti conversaria com
a Presidente da AFESSC Rosangela Passos, sobre a isenção do estacionamento dos atletas e sobre a
responsabilidade e cuidado com os carros que estarão no pátio.
Aniversario do time:
Apresentamos duas propostas para votação:
1- Ficar no mesmo ambiente após o encerramento da Festa, com som mecânico, comes e bebes;
2- Após organização dos espaço, deslocar-se par o Estação de Jorge e comemorar lá;
Sugeri que fizéssemos uma enquete com o grupo, porém, Rene Coelho destacou que poderia ser feito das
duas formas, ou seja, quem quiser sair e curtir fora, vai.
Faremos um orçamento para a compra do bolo; será comprado 7 caixas de cerveja brahma e 1 fardo de
refrigerante(com 6 unidades).
Inadimplências:
Tivemos um significativo avanço quanto a este fato. Utilizaremos uma carta de aviso para lembrar do atraso;

Horário de chegada nos locais dos jogos:
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Devido ao não cumprimento da maioria dos atletas ao horário de chegada no campo ( 13:30), faremos uma
conversa para instituir a caixinha da multa.
Contratação de novos atletas:
Atualmente contamos com a contratação do atleta Henrique, que devera pagar o mês de maio, ainda
como convidado em teste, e a partir disto será firmado o contrato e entregue o carne; precisaremos fazer o
contrato para o novo atleta Rafael amigo do Henrique (maio e junho);
Saída do diretor de esportes:
Rene Coelho explica a sua situação com o time, relatando um grande desgaste. Mantem a confirmação dos
jogos e campo, votação; Ao ser questionado sobre quem teria o perfil de assumir esta responsabilidade,
Rene sugeriu Carlinhos. Portanto não foi aceito pelo grupo que indicou o Leandro Passos (vice presidente);
Rene conversara com Le Passos e Carlinhos auxiliará no que for preciso; Todas as funções dentro de campo
serão encaminhadas pelo atleta Leandro Passos;
Entrada do Adson como atleta:
O Sócio colaborador Adson Faria, procurou o Diretor de Esporte Rene Coelho alegando que gostaria de
mudar de categoria, sair de Sócio Colaborador para Sócio Atleta. Sabendo das suas limitações, Carlinhos
conversará com ele para depois definirmos isso;
Imposto de Renda:
Diogo conversará com o Vinicius sobre a possibilidade e valores. Os Diretores: Rene, Carlinhos e Laine
ficaram de orçar este trabalho. É necessário que se resolva isso, pois o prazo para fazer o Imposto de Renda
de pessoa jurídica é até final de junho;

Relacionamento entre: Atletas, Árbitros e adversários:
Este assunto foi bem destacado pelos Diretores presentes, pois percebe-se grande desinteresse por parte
dos atletas, a falta de responsabilidade e o descompromisso. A questão foi: O QUE FAREMOS COM ESTE
PANORAMA? Reuniremos numa assembleia para exposição de motivos que vem interferindo nas relações
em campo. A data para esta assembleia ficou agendada para dia 25/06, ás 17hs no Varanda´s.
Prestação de contas da Feijoada:
Dia 18/06 haverá reunião de Diretoria ás 18hs, no Varanda´s para conferencia e apreciação da prestação de
contas. Pensaremos nesta data a dinâmica para a Assembleia Geral do dia 25/06, bem como, o lançamento
da festa julina, que acontecerá no dia 23/07, no Varanda´s.

Calendário anual:
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Revisamos o calendário e já estamos programando a viagem para Joinville, no dia 16/07. É necessário
relembrar aos atletas que olhem o calendário entregue no inicio do ano para se programar.
Comissões de Organização:
Necessitam ter mais compromisso e cuidado com os materiais.

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
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