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Palavra do Presidente

NOVO ALPHAVILLE  
GESTÃO 2020/2021

“Essa gestão tomou posse com planos ousados, 
que incluía a realização de diversas assembleias, 
inclusive para a nova academia. Isso foi em feve-
reiro de 2020. Poucos dias depois, contudo, foi 
declarada uma pandemia mundial. Pensamos: ‘e 
agora?’.

Rebobinamos nossa estratégia inicial. Focamos 
nossas forças em intervenções no clube, em medi-
das financeiras e de segurança.

O restaurante que nos dava prejuízos de R$ 
700 mil por ano foi terceirizado. Regularizamos mais 
de 18 mil m2 de obras irregulares. Fizemos reformas 
e intervenções para o meio-ambiente e os lagos. 
Trocamos móveis, modernizamos os sistemas de TVs 
e de som, substituímos os equipamentos de filtra-
gem das piscinas, revitalizamos a Praça das Ban-
deiras, fizemos novas quadras esportivas e demos 
manutenções nas demais, instalamos elevador e 
aumentamos o número de convites. Esses são so-
mente alguns exemplos.

Nos dois últimos anos a atual gestão da Asso-
ciação Alphaville enfrentou desafios inimagináveis, 

inclusive o de cuidar da saúde de todos e de ad-
ministrar sob a realidade do delivery, que sobre-
carregou nossas portarias e nos exigiu muito dos 
sistemas de segurança.

E apesar de todas as limitações sanitárias, pro-
movemos ainda diversos eventos sociais e esportivos. 

Com visão arrojada e muito comprometimento, 
economizamos, renegociamos, eliminamos prejuízos, 
modernizamos equipamentos, rotinas e processos; 
acatamos às recomendações da auditoria inde-
pendente. Nossas contas foram aprovadas pelo 
Conselho Fiscal e pelo Conselho Deliberativo. Fo-
mos transparentes e acessíveis com os moradores.

Assumimos a Associação com R$ 9,7 milhões em 
caixa e, após todas as realizações, temos mais de 
R$ 11,4 milhões”, comemora o Diretor Presidente 
da Associação Alphaville Flamboyant Residencial, 
Carlos Alberto De Carli Junior.

“Fica o agradecimento aos diretores, colabo-
radores e, principalmente, aos moradores. Foram 
todos parte do muito que evoluímos.

Feliz Natal e próspero Ano Novo”.

CARLOS ALBERTO DECARLOS ALBERTO DE
CARLI JUNIORCARLI JUNIOR

Diretor Presidente da Associação
Alphaville Flamboyant Residencial

ALINE LEWISALINE LEWIS GERALDA G. DE GERALDA G. DE 
CASTROCASTRO

JOSÉ MENDONÇA JOSÉ MENDONÇA 
CARVALHO NETOCARVALHO NETO

RANNIERY M. RANNIERY M. 
ROMANHOLROMANHOL

FABRIZZIOFABRIZZIO
ZUPELLIZUPELLI
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GESTÃO NOVO 
ALPHAVILLE  - 2020/2021

OBRASOBRAS
• FONTE DA PRAÇA DAS BANDEIRAS DO CLUBE – 
Reforma e funcionamento da fonte com   iluminação;
• ELEVADOR – Instalação de elevador para aces-
sibilidade de moradores e convidados com dificul-
dades de locomoção, ligando o salão social ao 
restaurante;
• PARQUES INFANTIS – Reforma dos parques infantis 
dos residenciais e aquisição de novos brinquedos.

Prestação de Contas

RESTAURANTE - Ampliação e reforma da área do 
Restaurante em 350 m²; troca de todas as  mesas e 
cadeiras e retirada das tendas improvisadas;
• SALÃO DE FESTAS -  Ampliação do Salão Festas 
em 200 m², novo piso e reforma de todo o ambiente 
e esquadrias;
• DECK DO LAGO – Reforma e revitalização do 
deck e retorno para  eventos;
• PARQUE AQUÁTICO INFANTIL – Reforma e pintura 

Nesta edição, um breve resumo dos avanços  e das principais ações desenvolvidas pela   
gestão NOVO ALPHAVILLE :



de todos os equipamentos de lazer;
• CAMPOS DE AREIA – Substituição do campo de 
grama sintética por quadras de areia para a práti-
ca de beach tennis, vôlei de praia, futevôlei e fute-
bol de areia;
• PISCINAS - Modernização das casas de máqui-
nas e aquisição de novo sistema de filtragem  das 
águas das piscinas;
• PISTAS DE CAMINHADA DOS LAGOS  – Reforma de 
todo o piso e substituição das granilhas 
• VESTIÁRIOS E SANITÁRIOS  – Reforma e construção 
de banheiros  com acessibilidade para as quadras 
de esportes;
• ACADEMIA – pintura da academia e reforma de 
aparelhos antigos e dos sanitários da atual academia; 

• CAMPO DE FUTEBOL – Construção de um novo 
campo de futebol socyte;  Melhoria dos gramados 
de futebol dos campos existentes e aquisição de 
máquinas para a sua manutenção; 
• QUADRAS DE TÊNIS - Reformamos todas as qua-
dras de tênis e aumentamos o número de funcioná-
rios para melhor manutenção;
• TRAFFIC CALM – construção de 60 lombadas
• Regularização de 18 mil m² de edificações exis-
tentes no Clube; 
• Aprovação do Alvará de Construção da nova 
Academia,  após 9 anos de espera; •
• Elaboração de projetos complementares e  Licita-
ção para construção da nova academia, após 9 
anos de espera;
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ESPORTES E LAZERESPORTES E LAZER
• Aquisição de 11 (onze) 
esteiras ergométricas de 
última geração, todas 
conectadas à internet e 
à TV para a academia; 
• Implantação de  novo 
sistema de TV no restau-
rante e de som na área 
das piscinas;
• Futmesas para nossos 
jovens; 
• Aquisição de pedali-
nhos e 6  caiaques para 
o lago 
• Projeto  de uma pista 
de skate; 
• Implementamos aulas 
funcionais, tanto no clube 
quanto nos residenciais; 
• Promovemos torneio de 
pesca; 
• Realizamos Olimpíadas 
Alphaville, com diversas 
modalidades esportivas e 
mais 250 atletas inscritos. 
• Aumentamos a quan-
tidade de convites de 
25 para 75 por semestre, 
permitindo que o clube 
seja uma extensão da 
área de lazer de nossas 
casas; 



SEGURANÇASEGURANÇA
• Adquirimos gerador de energia 
para a Central de Monitoramento, 
que antes somente funcionava 
por duas horas sem energia; 
• Implantação de novo sistema 
de acesso para biometria facial e 
sem toque nas portarias principais; 
• BioAcesso com módulo de 
liberação de convidados, 
prestadores de serviços, enque-
tes assembleia virtual, dentre ou-
tras funcionalidades; 
• Recadastramento de todos os 
moradores e colaboradores; 
• Implantamos o monitoramento 
de prestadores de serviços por 
chip, inclusive da velocidade 
máxima; 
• Realizamos campanhas de edu-
cação no trânsito, aquisição de 
radares de controle de velocida-

de e novas placas de sinalização;
• Contratação de empesa para 
implantação da LGPD na Asso-
ciação;
• Implementamos PABX na nuvem 
com ramais em VOiP e gravação 
de todas as chamadas das por-
tarias e Ouvidoria;
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ALPHASOCIAL e EVENTOS ALPHASOCIAL e EVENTOS 
• Criamos o Projeto AlphaSocial 
como programa oficial da As-
sociação, com a realização de 
inúmeras campanhas de arreca-
dação de donativos junto aos 
moradores para várias entidades 
filantrópicas:  cestas básicas, co-
bertores, brinquedos, fraldas e 
outros donativos.
• Apesar da pandemia, foram via-
bilizadas os eventos:   Música nos 
Lares, Natal Luz ;  Casa do Papai 
Noel no Lago; Trio Elétrico com 
personagens nos residenciais; re-
tomada dos food truck, Colônia 
de férias 2021, Campeonato de 
pesca, Dia das Crianças no Clu-
be e Olimpíadas de 2021 
• Decoração Natalina do lago 
e das portarias e rotatórias do 
condomínio; 
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SAÚDE E MEIO AMBIENTE SAÚDE E MEIO AMBIENTE 
• Assinamos em parceria com a 
UFG para o projeto Pró-floresta 
III, que fará o levantamento e re-
composição da flora nativa do 
cerrado; 
• Realizamos Fumacê frequente-
mente, com equipamento próprio, 
nos quatro residenciais; 
• Criamos o projeto EducaCão 
com instalação e adesivação de 
lixeiras próprias e placas orienta-
tivas; 
• Recuperação das  áreas de-
gradadas no clube e nas matas 
e as nascentes do clube;
 • Minimizamos expressivamente os 
problemas com quatis e gatos; 
. Lançamos mais 7 mil peixes no 
lago, com alevinos  criados pela 
Associação; 
• Realizamos campanhas de 
conscientização contra Co-
vid-19 e dengue;
 . Promovemos campanha de va-
cinação H1N1 por Drive-Thru;
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TRANSPARÊNCIA E EFICIÊNCIA  TRANSPARÊNCIA E EFICIÊNCIA  
• Criamos Grupo Oficiais no 
WhatsApp, com mais de 300 
postagens úteis;
• Gravação em audiovisual as 
reuniões de Diretoria e do Con-
selho Deliberativo, com link para 
quaisquer moradores acessarem; 
• Colocamos os principais docu-
mentos da administração na “nu-
vem”, para acesso por todos os 
moradores, incluindo contratos, 
licitações, pagamentos, fluxo de 
caixa, atas, documentos sociais, 
balanços e balancetes, projetos 
e outros; 
• Editamos Resolução de Compras 
que garante ampla publicidade 
das compras e  comunicação 
para todos os e-mails cadastra-
dos;  Acabamos com as cartas-
-convites, permitindo que quais-
quer fornecedores do mercado 
possam fornecer ao Alphaville; 
• Assinamos quase 100 contratos 
e a milhares de outros documentos; 
• Conduzimos mais de 1.600 

processos de compras; 
• Realizamos mais de 15 mil pa-
gamentos; 
• Participamos de quase 400 
reuniões; 
• Automatizamos as rotinas de 
compras e integramos sistemas 
financeiros e contábeis; 
• Realizamos o  levantamento físi-
co de todos os bens patrimoniais  
da Associação;
• Criamos o Manual de Gestão 
Patrimonial e termos de Respon-
sabilidade pelo patrimônio;

ECONOMIAECONOMIA
• Reduzimos em até 20% a taxa 
de manutenção do clube duran-
te a pandemia; 
• Parcelamos em 12x as taxas de 
manutenção em atraso e  reduzi-
mos a inadimplência histórica; 
• Suspendemos os reajustes dos 
contratos terceirizados; 
• Em 2020, reduzimos o IPTU do 
clube de 8,5 milhões para 490 
mil reais; 

• Incluímos nossas áreas de pro-
teção ambiental no cadastro 
imobiliário da Prefeitura, garan-
tindo a redução do IPTU do clu-
be para os próximos anos; 
• Recuperamos o dinheiro relati-
vo à multa de R$ 1 milhão que a 
AMMA bloqueou em nossa conta; 
•Solucionamos o problema do 
prejuízo de R$ 700 mil que o res-
taurante dava por ano; 
•. Economizamos R$ 450 mil rene-
gociando contratos; 
• Terceirizamos o restaurante e 
acabamos com quase R$ 700 
mil de prejuízo anual que todos 
pagávamos; 
. Alteramos o Plano de Cargos e 
Salários da Associação; 
• Criamos uma Comissão para 
propor alterações  no Regimento 
Interno, com novas e mais justas 
formas de multas, de modo a que 
sejam educativas e não arreca-
datórias. 
PARA NOVOS TEMPOS, UMA 
NOVA  GESTÃO. 

ATÉ QUANDO?

Até 23/12

O QUE DOAR?

Cestas básicas

CAMPANHA de
ARRECADAÇÃO

Natal Solidário

Quem doa com amor,
recebe mais amor!

Nas caixas do Projeto AlphaSocial nas portarias, 
ou agende o recolhimento pelo telefone
(62) 3777- 5930.

ONDE DOAR?

Sua ajuda é o maior presente!
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Inscrições até 17/12

1º Colocado
de cada residencial

R$ 1000
de desconto na
Taxa de Manutenção

2º Colocado
de cada residencial

R$ 500
de desconto na
Taxa de Manutenção

Resultado 24/dez

alphavillegoiania.com.br

Confira o regulamento no site:

CONCURSO de DECORAÇÃO
NATALINA
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Inácio Araújo
GÁS E MANUTENÇÃO

A Inácio Araújo Comércio 

e Instalações de Gás

é uma empresa 

regulamentada pela

Agência Nacional de 

Petróleo.

Assistência técnica gratuita

Vazamentos Manutenção em rede de gás

Troca de reguladores e válvulas Troca de mangueiras e medidores

LIGUE :

www.alogasdistribuidora.com.br

62 3991.2203 / 62 98435.6065

Somos uma das maiores distribuidoras de gás industrial 

de Goiânia. Equipe especializada em atendimento e 

entrega 7 dias por semana das 08h às 23h.

As melhores marcas do mercado com procedência e 

peso certo, todos os cilindros vão devidamente lacrados 

direto da envasadora para o seu lar ou empresa.

Disponibilizamos serviços de ART, laudos, projetos e

instalação de central e tubulação de gás. Enfenheiro 

Mecânico e Técnicos especializados.

TEMOS O MENOR
PREÇO DO MERCADO

NA SUA CASA
OU EMPRESA
VOCÊ UTILIZA

O GÁS P-45

A melhor internet
do Brasil é de Goiânia.
Seja Ultra você também!

CHEGAMOS NO
BUENO E MARISTA.Ultra velocidade com mais de 900 Megas.

T E L E C O M
Acesse: ultratelecom.net.br

+ Internet 100% fibra óptica de alta performance
+ Telefone Ilimitado
+ Telefone Fixo e Virtual
+ Telefone Celular
+ TV por assinatura
+ Suporte Premium

62 3542 3542



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

anuncio-alphaville.pdf   1   06/12/2021   10:16


