ATA DE REUNIAO
Diretores Participantes: Nardini, Claudio Couto, Kiko, Mario, Lucio, Robson, Aureo, Gabriel
Fernandes, Marquinhos, Jose Luiz.
Convidados: Gabriel Garcia.
Local: Reservado Especial Kikos Bar.
Data: 14.04.10 Horario: 20:30hs
Assuntos:
1-Aprovação dos Novos Sócios:
Foi colocado em votação e apeciação os novos sócios Voluntários: Gerson e Vicente. Sr
Gerson foi aprovado e Vicente ficou para a próxima reunião, pois ainda não apareceu para
jogar e participar.
2-Novo Uniforme e Bolsas Personalizadas:
Ficou consensado que arrecadaremos com as cotas voluntarias o valor de ~R$ 1.000,00 para o
próximo Uniforme, que será confeccionado através de uma amigo do Sr Elio Alves- Diretor de
Criação, que certamente conseguirá um Uniforme a um preço de custo ou mis barato que o
normal.
As Bolsas foram confirmadas ao custo total de 03 parcelas de ~ R$ 385,00, sendo que a 1ª
parcela será paga pelo Sr Claudio Couto no valor de R$ 385,00. O valor deverá ser depositado
na conta corrente do fornecedor ( Esportes Avenida – Limeira....cuja fabrica tbem confecciona
bolsas para o Corinthians), que o Sr Nardini irá passar durante a semana. Vamos fabricar
aproximadamente 42 bolsas, sendo 21 azul e 21 preta, que serão vendidas ao preço de R$
35,00 cada uma para ser paga em 2 X de R$ 17,50.
3-Definição dos proximos jogos contra e agenda do novo calendário:
Ficou acertado e consensado que as datas de jogos contra que forma enviadas por e-mail pelo
Nardini estão dentro da normalidade e poderão ser implementadas, exceto quanto a data do
jogo de Limeira que deverá ser alterada para dia 12.09.10 e do Garrafao para dia 06.06.10.
4-Definição dos Ultimos Casos de Indisciplina:
Para melhorarmos a disciplina durante nossos jogos e no decorrer de nosso convívio, seremos
cada vez mais rígidos com os jogadores que só pensam em si próprio e nos jogos e seus
resultados(sem pensar no seu próximo), para que ocorram melhorias continuas. Portanto,
estamos de comum acordo com as seguintes penalidades(que foram votadas e implementadas
pela Diretoria AFC):
Associado: Hailer Magdalena: 04 jogos de suspensão por ameaça de agressão, discussões e
atitudes anti-esportivas, Luizinho: 01 jogo de suspensão por estar envolvido em discussões
anti-esportivas , Junior: 01 jogo de suspensão por reclamações e desacato ao Diretor de
Esportes envolvendo escalações dos jogos, Paulo I: 01 jogo de suspensão pelos mesmos

motivos do Sr Junior...e Carlinhos Couto: 01 carta de advertência por participar e se envolver
em discussoes com outros jogadores durante o jogo. Estas penalidades serão entregues de
maneira formal(carta) aos envolvidos e os mesmos deverão assina-las para que tenham
conhecimento que não são mais primários, e que se houverem reincidências, as penalizações
serão ainda maiores, podendo chegar a exclusão de nosso quadro associativo e esportivo.
5-Definição ou Exclusão dos Sócios Inativos ou Inadimplentes:
Fica consensado entre todos de nossa Diretoria que a partir de agora teremos um “livro de
débitos” ( sugestão de nosso Diretor de Inovações), onde anotaremos todas as pendências
passadas(histórico negativo), para que isso não caia no esquecimento....e no futuro saibamos
o que fazer em aquisições de sócios que já fizeram parte de nosso Time, e não honraram seus
compromissos.
Fica consensado que os sócios inativos: Ricardo, Robinho, Jorginho e Alexandre II estao fora
do quadro associativo do Alvorada FC , e os eventuais inadimplentes deste grupo irão para
nosso livro de débitos.
Nota: O Sr Peruca, que está com problemas na coluna, vai continuar em nosso quadro
associativo como sócio ativo, por tudo que já fez e representou para nós.
6-Sócios Benemeritos do Alvorada FC:
Fica acordado que a partir de hoje, teremos em nosso Time de Voluntarios uma nova e
benevolente classificação e nomenclatura denominada: Sócio AFC Benemerito , para os
sócios que representam ou representaram algo digno de elogio ao nosso quadro associativo e
voluntário do Alvorada FC.
Fica consensado por todos os presentes que os Srs Peruca e Tavares serão os nossos 1os
Sócios Beneméritos do Alvorada FC, por tudo que nos ajudaram e nos representam. Numa
oportunidade futura ou evento do Alvorada FC, faremos esta divulgação de forma pessoal e
com a entrega de um certificado a estes sócios. Foi comentado tbem nesta reunião o nome do
Sr Gabriel Garcia como um futuro candidato que avaliaremos posteriormente, sem a sua
participação e presença...ou seja, com uma votação de imparcialidade.
7-Mensalidades e Balanços:
Foi apresentada a versão das Mensalidades atualizadas com suas pendências a todos. E
notamos que muitos inadimplentes estao contundidos e pagando suas mensalidades com
dificuldades. Fica consensado que a partir desta data, todo e qualquer associado e jogador que
enfrentar uma contusão considerada grave( mais de 01 mês de afastamento comprovado),
pagará somente ½ das mensalidades.
Os associados que não quitarem suas pendencias maiores que 02 mensalidades, não poderão
jogar nos próximos jogos.
Fica acordado que o Sr Claudio Couto, que hoje paga R$ 100,00 / mês , ou seja, um valor
maior que os demais, passará a pagar R$ 70,00/mês e custeará todas as pendências do
associado Claudio Couto Jr (seu filho)que mudou para Bauru-SP e está com dificuldades de
continuar jogando, vindo e pagando suas mensalidades. Tanto o Sr Claudio Couto como o Sr
Nardini( atual: R$ 50,00/mês), que hoje pagam um pouco mais que os demais para somar
caixa, no futuro, com uma tendência extremamente natural, deverão pagar o mesmo que todos,
ou seja, R$ 30,00/mês.
8-Revisao da Norma Regulamentadora AFC de 05.03.09, ultima revisao:

Fica consensado entre os presentes da Diretoria, que a norma deverá ser revisada para que
possamos mudar a idade de 35 anos para o limite mínimo de 40 anos, para os novos
associados desejarem ingressar em nossos Times AFC. Deveremos tbem incluir nesta reisao
da Norma, os assuntos relacionados as contusões graves, Sócios Benemeritos e livro de
débitos.
Fica também definido e consensado que abriremos mais um cargo voluntario em nossa
Diretoria 2010 para o Diretor de Inovações, que será ocupado pelo Sr Marcos R. Costa, que
deixará o cargo de 2º Tesoureiro para o Sr Jose Luiz Couto. A Diretoria de Eventos será
acumulada pelos Srs Nardini e Claudio Couto. Fica acordado também por todos os envolvidos,
que o Sr Gabriel Vasco Fernandes passará a ser nosso novo Diretor de Apoio III.
9-Demais Assuntos Gerais:
a-A lavagem da roupa será trocada da atual para a esposa do Carlinhos pelo mesmo valor,
más com um ganho de qualidade e agilidade devido aos últimos acontecimentos de não
recebermos os Uniformes lavados em nosso campo e ainda devido os últimos desencontros
com os serviços atuais. Os Srs Robson e Aureo conversarão com a atual lavadeira e acertarao
esta troca de forma sutil.
b-Quem convidar alguém para jogar no AFC deverá pagar R$ 30,00 na mão do Tesoureiro ou
Diretor presente, do contrario, não jogará em hipótese alguma. O convidado entrará no lugar de
quem convidou.

Conclusao Final: todos os participantes estão cientes e assinam embaixo dessas
decisões descritas acima!!.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

