69ª Ata
Data: 30/11/2016
Local: Sede do Clube
PAUTA:
1º Item: Organização da festa de premiação;
2º Item: Lista de passageiros para o passeio dia 17/12/16;
3º Item: Pagamento do jantar dia 17/12/16 e confecção de brindes;
Resumo:
Organização da festa de premiação dos atletas
Foi apresentado o cronograma para o dia 10/12/2016 pelo Diretor Luiz Pacheco. Após
concordarmos com os pontos apresentados, ficaram de responsabilidade do Secretário Adson
Farias providenciar a lista de convidados definitiva e informar o horário de chegada às 12h com
seus respectivos pratos como combinado anteriormente.
Para a comissão organizadora (diretoria) ficou estipulado o horário das 08h para encontro no salão
do Condomínio Argus a fim de iniciar os preparativos em tempo hábil para o evento.
Lista de passageiros para o passeio dia 17/12/16
Ficou de responsabilidade do Secretário Adson Farias organizar e confirmar a lista de passageiros
do passeio do dia 17/12/16 e também a lista de quem vai com seu próprio meio de condução.
Pagamento do jantar dia 17/12/16 e confecção de brindes
Ficou definido nesta reunião que será feito o pagamento do jantar somente para o atleta no valor
estimado entre R$ 27,00 ou R$ 29,00, conforme acordo a ser firmado com o restaurante Ferrujão.
Fica acordado com a aceitação de todos os presentes, a confecção de kits para o café da manhã a
ser entregues no ônibus da excursão do dia 17/12/16. Para tal, ficou combinado um encontro na
noite do dia 16/12/16 para o mutirão de confecção dos kits.
Aproveitamos a ocasião pra combinarmos também o encontro da diretoria no salão de festas da
pousada onde se realizará uma festa a fantasia às 15h para fazer a decoração do mesmo.
Nada mais havendo a se tratar, eu Adson Farias lavrei a presente Ata que vai assinada por mim e
pela Presidente Laine Battisti.
Florianópolis, 30 de Novembro de 2016.
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