ATA DE REUNIAO
Participantes: Nardini, Lucio, Jose Luis, Claudio, Fabio, Elio(via net) e Mario
Local: Barracao
Data: 05.03.09 Horario: 20:00hs
Assuntos:
1-Ausencia do Elio:...Deixou uma frase na internet para nós:...Dou minha aprovação a todas
as decisões tomadas pelos Diretrores e Conselheiros presentes na reunião....Volto a
dizer, infelizmente não pude comparecer a esta reunião, más estou aqui, bem longe, torcendo
por todos vocês, que tomem as melhores decisões possíveis, e que possamos juntos fazer
deste pequeno grupo de amigos algo mais que diferente para Boituva, vamos surpreender
Boituva....
2-Festa dos Aniversariantes do Trimestre:...Fica consensado que cada aniversariante
pagará no mínimo 1 cx de cerveja cada um....e os demais participantes pagarão R$ 10,00
cada. Os aniversariantes podem levar seus familiares pagando R$ 10,00 cada um. O Elio vai
contribuir com 2 cx de cerveja e 01 porco no rolete. O pessoal do Kebek-SP não vai pagar
nada...só contribuir com as cestas básicas e mantimentos.
3-Camisetas Promocionais AFC:...Nardini apresentou os logos e as descrições e todos
consensaram e opinaram...nardini vai fazer novos moldes para apresentar de acordo com o
combinado.
4-Novos Meioes:.....Nardini vai providenciar + 10 pares de meioes cada cor...e + 02 pares
pretos para o Juiz.
5-Norma Regulamentadora AFC:....Foi consensado item por item da revisão de Diretoria de
05.03.09 e será apresentada para todos os associados vistarem a fim de colocarmos em
pratica.
6-Agitadores que só trazem instabilidade ao grupo:...fica consensado que o Sr Wilson
receberá uma suspensão de 02 jogos, pois desacatou 02 Diretores(Gilvan e Jose Luis),
dizendo que os mesmos não são homens(não tem palavra!!!)...e alegou que vai entrar para
rachar em companheiros devido não terem aprovado seu sobrinho menor de 18anos para jogar
no Alvorada FC.
7-Filho do Manezinho(Renato):....Fica consensado que o plebiscito foi claro, bem como a
colocação da votação e sua finalidade, ou seja, seriam votados somente 02 novos sócios:
Leandro(antigo do Madrugada) e Lucicley(Goleiro que precisamos), que possuem menos que
35 anos e mais que 18 anos.
Fica definido que não vamos colocar mais ninguém como sócio, pois estamos no limite...com
42 pessoas, e muito menos alguém menor que 18 anos.Vamos estudar uma forma de filhos
menores de 18anos e maiores que 15 anos, poderem jogar pelo menos 3 x no ano com seus
pais e conosco.

8-Jogo contra Pinga na Area FC:...Nardini estará alterando a data para final de maio /2009,
devido compromissos com seus amigos de Limeira.
9-Carteirinhas:....Sr Jose Luis disse que vai providenciar e se não conseguir vai passar para
Nardini resolver.
10-Arrecadacoes das mensalidades:...foi apresentada a atualização até dia 05.03.09 que
será colocada no site.
11-Disco de Arado para churrasco e prateleiras para Trofeus:...Nardini vai doar um disco
da arado novo para nossos happy hours e vai mandar fazer 02 prateleiras novas para a
Associação colocar seus troféus e deixar colocar os do Alvorada.

Conclusao Final: todos os participantes estão cientes e assinam embaixo dessas decisoes!!.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

