ATA DE REUNIAO
Participantes: Nardini, Robson, Mário, Kiko, Lucio, Gabriel e Aureo. Outros: Nino e Marquinhos
Local: Kiko´s Bar
Data: 12.05.10
Horario: 20:30hs
Assuntos:
1-Aprovação de Novos Sócios:... Foi aprovado por unanimidade o novo voluntário aprovado:
Vicente de Paula Filho.
2-Novo Uniforme:...Fica estabelecido os novos valores de cotas para o novo uniforme. Quatro
associados: Nardini, Beto Couto, marcos Couto e Claudio Couto, ajudarão com R$ 100,00 cada
e os demais ( ~16 voluntários )com R$ 50,00 cada. Somando-se o valor total de ~ R$ 1.000,00
para cobrir as despesas do novo uniforme AFC.
3-Rifa da TV 14”( doada por Nardini que estava no Bar do Kiko):... foi arrematada a rifa da
TV 14”, com os participantes desta reunião de Diretoria, comprando os números que faltavam
para que a mesma fosse aberta/sorteada. O valor arrecadado de R$ 90,00 no Bar do Kiko, foi
colocado no caixa do Alvorada FC para ajudar nas despesas.
4-Próximos Jogos e Eventos AFC:...Dia 16/05/10 teremos uma palestra sobre alongamento
com Dr Julio Bueno ( Fisioterapeuta que possui uma Academia em Boituva). Dia 23/05/10
teremos o jogo com o Kebek(amigos do Elio) a fim de arrecadarmos alimentos: 02 Kg cada
jogador.
5-Disciplina nos Jogos:...Ficou consensado com os presentes que a partir do próximo jogo(
após aviso geral a todos!!!), que o Associado que levar suspensão da Diretoria por motivos de
indisciplina, além de cumprir a pena deverá pagar ½ mensalidade de multa. Isto tbem valerá ao
juiz que apitará sem receber ½ de sua remuneração por jogo. Esta nova determinação será
incorporada na próxima revisão de nossa norma regulamentadora. Fica estabelecido também
que os Associados: Nardini, Claudio, Jose Carlos, Leandro e Nino( Juiz) receberão uma carta
de advertência por atos de indisciplina durante o jogo do dia 09.05.10. E o Associado
Gumercindo ( Guma ) receberá 02(dois ) jogos de punição por proferir palavras de baixo nível e
ter desacatado nosso Diretor de Apoio: Sr Gilvan( Peixe ).Fica consensado também que em
todos os jogos entre nós do Alvorada FC, teremos capitães em ambos os times.
6-Caixa do Alvorada FC:.... Atualmente temos em nosso Caixa ~R$ 1.700,00. Ficou
consensado entre os presentes que o nosso Tesoureiro: Sr Junior abrirá uma conta poupança
no seu nome para depósito dos valores arrecadados e que os demonstrativos serão
atualizados e publicados em nosso site.
7-Bandeirinhas para os Jogos:... Um de nossos maiores problemas de indisciplina envolve os
impedimentos duvidosos. Portanto, Sr Nino ficou de levantar os valores e os possíveis
auxiliares(bandeirinhas) para aprovação de nossa Diretoria.
8-Projeto: “Alvoradinha – Childrens“:...Ficou consensado que enquanto não resolvermos
nossos problemas internos e de indisciplina, não vamos iniciar nosso projeto para ensinar
crianças carentes a jogar futebol. Em paralelo, estaremos estudando este projeto p/ futuro.
Conclusao Final: todos os participantes estão cientes e assinam embaixo dessas decisões.

