ATA DE REUNIAO
Participantes: Nardini, Jose Luiz, Claudio, Lucio e convidados especiais: Gabriel e Nico.
Local: Casa do Sr Claudio......Data: 10.02.10 Horario: 20:30hs
Assuntos:
1-Aprovação dos Novos Sócios:
Foram aprovados os novos sócios Srs Fernando( Zagueiro ) e Ronaldo ( Goleiro ).
2-Discussao do Novo Uniforme:
Ficou consensado que lançaremos mais um sistema de cotas, similar ao de 2009, para
confecção do Novo Uniforme 2010(camisa amarela, com 2 listinhas vermelhas, short branco e
meia amarela), pois com a inadimplência das mensalidades que detectamos, não convem
pegar dinheiro do caixa para este investimento.
3-Definição dos proximos eventos e jogos contra do novo calendário:
Fica definido que o Sr Lucio vai procurar o Sr Mané para acertar o dia 14.03.10 para o jogo
contra o pessoal de Limeira. Para o dia 07.03.10, vamos convocar o pessoal com idade
próxima de 50 anos para o jogo contra a Agua Salgada, no campo deles...e vamos arrumar um
jogo contra a Prefeitura de Boituva para os mais jovens na Associação Boituvense. Depois do
jogo, nos encontraremos na Agua Salgada durante o churrasco.
4-Definição de uma cartilha e regras de comportamento para nossos Juizes!!:
Fica consensado e definido que revisaremos nossa Norma regulamentadora de 05.03.09 para
deixar mais claro esta questão de disciplina dos jogadores e juízes, bem como, o assunto da
escalação que ainda não está claro. Devido a indisciplina atual, também iremos aumentar os
valores dos cartões a partir de 01.03.10 para R$ 7,50(amarelo) e R$ 15,00(vermelho), pois de
acordo com a NR de 05.03.09, os valores devem seguir os valores das mensalidades( 25% e
50% do valor mensal).
5-Definição da nova Diretoria gestao 2010 e suas atribuições:
A nova Diretoria deverá ser composta por:
Diretoria 2010
Cargo

Nome

Presidente

Claudio Couto(claudio@coutoassessoria.com.br)

Vice Presidente

J. Nardini(jnardini@terra.com.br)

Diretor de Eventos

J. Luiz Couto(joseluiz@coutoassessoria.com.br)

1º Tesoureiro

Antonio J. Lima Junior(juniormega@fasternet.com.br)

2º Tesoureiro

Marcos R. Costa(mrcosta@hotmail.com)

Diretor de Esportes I

Robson Jose Cardoso

Diretor de Esportes II

Lucio Carlos Motta

Diretor de Logística

Gilvan Silva de Souza(Peixe)

Diretor de Patrimônio

Aureo Maria Carvalho(zaureo@hotmail.com)

Diretor de Criação

Elio Alves(elioalves1966@gmail.com)

Secretário

Fabio Couto(fabio@coutoassessoria.com.br)

Diretor de Apoio I

Mario Okita(mario.okita@yahoo.com.br)

Diretor de Apoio II

Rinaldo Tadeu Soares(Kiko)

Todos os selecionados acima, deverão dar seu aceite de maneira formal, ou seja, para que
todos concordem com suas responsabilidades e realmente trabalhem em favor de nosso
Time.
6-Balancetes e Livro Caixa( Acerto de Contas!!):
Foi apresentado os valores e o livro caixa com seu saldo pelo tesoureiro Jose Luiz, bem como,
ficou definido que os valores pendentes com Nardini da festa de final de ano( R$ 390,00 ) e da
anuidade do site ( R$ 30,00) serão rateados para ajuda dos Voluntarios que estão precisando
de ajuda(Peixe e Bombeiro...R$ 200,00), abatidos de mensalidades( R$150,00 ) e para ajuda
das criancas com câncer do Marcos Couto(Rotary...2 convites por R$ 40,00). E vamos fazer
uma força tarefa para receber os valores pendentes da festa com os atuais
inadimplentes....total: R$ 540,00.
A partir de Fevereiro de 2010 quem assumirá temporariamente a nova tesouraria será Sr
Claudio que nomeará um outro tesoureiro(Srs Marquinhos ou Junior)....E quem estiver
inadimplente mais que 02 meses não poderá jogar.

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