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Avaliação da Feijoada 2017.

Resumo

De posse da palavra a Presidente Laine Battisti abriu a reunião as dezenove horas e trinta minutos
com a presença dos demais membros da diretoria: Leandro Passos Vice Presidente, Adson Farias
Secretário Executivo e Luiz Carlos Pacheco Diretor Financeiro e Diretor de eventos.
A Presidente começou a reunião falando recapitulando os acontecimentos que permearam a
feijoada Entre Amigos 2017.
Em primeiro momento a Presidente apontou o consumo de bebidas por parte de alguns
convidados, as quais não poderiam estar sendo consumidas dentro do salão, pois era proibido.
Outro ponto abordado pela Presidente foi quanto ao atraso de alguns atletas, bem como, a
sonorização e as atrações musicais (Geovani e Banda e Tentação), que complicou toda a
programação.
O Atraso que mais gerou problema foi do Associado Thyago Pacheco.
Após uma grande discussão ficou acertado que os envolvidos seriam chamados para uma conversa.
Dando seguimento a reunião a Presidente falou do planejamento da Feijoada 2018, a qual deverá
ter um formato diferente, lembrou também a Presidente de um outro encontro com os atleta e
associados referente a sugestões dadas como: Sorteio ou rodízio das funções, horário para servir
(12hs as 15hs), uma única banda com diversos convidados, para quem quiser levar bebidas quentes
cobrar uma taxa, Diminuir a quantidade de docinhos para 400 unidades, contratar uma pessoa para
cuidar e limpar os banheiros (principalmente o feminino), servir o caldinho nas mesas, selecionar
musicas que não sejam pagodes ou samba para os intervalos das bandas, Ingressos com
informações mais especificas e copos personalizados.
Outras sugestões aconteceram quanto a alimentação:
Disponibilizar mais couve, mais batata frita, colocar ovo frito, banana frita, legumes (chuchu,
abobora, repolho e cenoura).
Outra situação discutida foi quanto ao local, deverá ser procurado pelo grupo um novo local que
suporte pelo menos 250 pessoas, seja local de fácil acesso e bem localizado, com estacionamento,
boa acústica e uma cozinha grande e equipada.
Caso não ocorra, a feijoada deverá voltar para o mesmo local onde foi realizada no ano de 2017.
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Outro ponto abordado foi quanto a dinâmica das fotografias no evento, principalmente quanto ao
cartão oferecido as pessoas.
Uma coisa ficou aprovado por todos foi quanto a substituição do Banner da Feijoada, por uma mais
atualizado.
Por fim falou-se da festa de final de ano, que seria dia 02/12 e que se pudesse ser no salão de festa
do apartamento da Associada Barbara, seria bem legal, porém, teríamos que conversar com ela
para ver essa possibilidade.
Sobre a alimentação será adotado o mesmo processo do ano anterior, onde cada família deverá
oferecer um prato de alimento para socializar com os demais presentes. Bebidas cada um leva
aquilo que for ingerir.
Haverá Papai Noel e entrega dos presentes aos associados, entrega das premiações.
A viagem de final de ano deverá ser nos dias 8,9 e 10/12.
Um ponto bem discutido foi a organização da pousada, se deveríamos pagar a estadia de todos ou
não. Foi sugerido um levantamento de como foi vendido os ingressos.
Giovane 03, Marlon 07, Patrick 01, Luciano 2, Junior 1, Tiozinho 0, Abacate 0, Balada 3, Diogo 1,
Betinho 8 e Vinicius 11.
Venderam todos os ingressos:
Laine, Pacheco, Passos, Thyago, Deyvson, Rene, Betão, Cunha e Adson.
Essa parte ficamos de resolver em um novo encontro.
Não havendo mais assunto a tratar a Presidente Laine Battisti deu por encerrado a presente
reunião, que eu Luiz Carlos Pacheco lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim e pelos demais
membros acima citados.

Florianópolis, 10 de julho de 2017.
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