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Ata de Assembleia Geral Extraordinária de 04.09.2016 

 
Aos quatro de setembro de 2016, após convocação de 02.08.2016, publicada em 
02.08.2016, sem impugnações, a Sociedade Civil Residencial Poente, conduzida pelo 
Presidente Reginaldo Aparecido Burhoff, na Sede do Clube do Poente, em Alvorada do 
Sul-PR, como secretario da mesa o sócio Rogerio Carlos Dias, em primeira chamada às 
10:00 hs com 25 sócios e em segunda chamada às 10:30 hs com 29 sócios, conforme livro 
de presença, deliberaram a pauta prevista e decidiram em Assembléia Geral Extraordinária: 
Reginaldo iniciou abrindo a Assembléia informando a Pauta e retratando sobre a função 
inicial do atual tesoureiro Vicente de Paulo Califani; Vicente de Paulo Califani cumpriu o 
Item 2 da Pauta, apresentando as contas da Festa Julina, explanando em slides e 
demonstrando algumas notas fiscais das despesas; Reginaldo agradeceu e mencionou o 
nome de todos que foram voluntários no dia da festa e com os enfeites que antecederam a 
festa julina e agradeceu todos que participaram; em seguida Vicente cumpriu o item 3 da 
pauta, apresentou a ideia da alteração da atividade econômica do Riviera contida no 
cadastro do CNPJ desde 2003 na Secretaria da Receita Federal e a necessária alteração, 
colocando em votação a necessidade da alteração, onde todos os presentes aprovaram por 
unanimidade; Quanto ao item 1 da Pauta, Vicente cumpriu apresentando as contas do 
aporte de R$160,00, informando onde foram gastos e aplicados, em pagamentos atrasados 
de encargos dos funcionários, INSS, juros de encargos, sendo um total de 48.000,00, e que 
o aporte estimado não cobriu todas as despesas mas a situação superavitária atual do 
condomínio supriu, visto que houve 75 de inadimplentes que não pagaram o aporte; 
Vicente ainda explanou sobre as cobranças dos inadimplentes, Reginaldo informou que o 
escritório Iwazaki Advogados, de Londrina, já esta peticionando as ações, sendo acionados 
os 10 (dez) primeiros com valores mais expressivos; o sócio Osvaldo questionou e foi 
explicado que há possibilidade de parcelamentos aos inadimplentes mas, todos os encargos 
de cobranças atuais, judiciais e honorários ficarão por conta do inadimplente, uma vez que 
a oportunidade de pagamento ocorreu e foi aprovada com prazo até 30.06.2016 na A.G.E 
de 17.04.2016; A Vice Presidente Renata Lucas explicou que muitos sócios inadimplentes 
procuraram a Administração dentro do prazo colocado na AGE de 17.04.2016 com a 
finalidade de se fazer o acerto antes das ações judiciais e estes tornaram-se adimplentes; 
Reginaldo explicou o motivo da aquisição do veículo Montana, do transporte de 
combustível, das tarefas e serviços da Administração, diariamente, semanal e mensalmente, 
rotinas e trabalhos essenciais para o dia-a-dia da sociedade, tratores, máquinas, 
trabalhadores, o gerente, o uso correto de cada equipamento, a recuperação de 
equipamentos e adesivação dos mesmos para identificação; Rogério ilustrou o conceito de 
nossa sociedade e não de condomínio, o primeiro princípio, o da segurança de nossas 
residências, motivo que leva a união dos sócios para manter todos os custos; O sócio 
Osvaldo colocou que apesar do artigo 45 autorizar investimentos em até 30 (trinta) salários 
mínimos por mês sem necessidade de aprovação em AGE, seria prudente e transparente que 
a Diretoria tornasse publico os investimentos com antecedência, considerando a motivação 
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e justificativa da aquisição ou aplicação, para conhecimento dos sócios, evitando conflitos 
desnecessários ou questionamentos sem fundamentos; Após questionado por Sócio, na 
A.G.E, o segundo tesoureiro José Ruiz destacou que é importante a publicação das análises 
da qualidade da água que abastece a sociedade e possibilidade de análise por mais de uma 
instituição de saneamento ou fiscalização; O sócio Flávio questionou sobre novos 
investimentos de ampliação do sistema de fornecimento e abastecimento de água da 
sociedade e foi aprovado que esta meta será avaliada em projeto e colocada em proposta 
para próxima AGE devido a previsão de consumo de água futura além da capacidade do 
atual poço; Eucrides informou que haviam duas bombas d’água, o que será confirmado em 
inventário; Reginaldo e Vicente informaram que todos os dados, balancetes, Atas, estão no 
site WEB do residencial; Vicente explanou sobe seus trabalhos e sua saída do cargo de 
Tesoureiro, sendo uma necessidade pessoal; José Ruiz explicou que apesar da regra de 
sucessão de segundo para primeiro tesoureiro em vacância, atualmente não tem condições 
pessoais de assumir a tesouraria, todavia permanece como segundo tesoureiro; Foi 
questionado sobre a necessidade de motorista ou não para veículos do condomínio e a 
Diretoria vai estudar, devido a aquisição da pick-up Montana; o Presidente Reginaldo, após 
mencionado por Vicente as funções e trabalhos do Tesoureiro, colocou-se em votação o 
nome para o cargo de 1º Tesoureiro: ROGÉRIO CARLOS DIAS, aprovado por 
aclamação e unanimidade na A.G.E; e para substituir Rogério este que estava como 1º 
Secretario, colocou-se a disposição: Márcio, digo, JOSÉ MARCIO MIRANDA, que 
após colocado em votação foi aprovado para 1º Tesoureiro, digo, 1º Secretário por 
unanimidade; A posse dos cargos recém aprovados estarão homologadas e passarão a ter 
eficácia para efeitos operacionais ou de execução a partir da data do registro da Ata no 
Cartório de Títulos e Documentos de Bela Vista do Paraíso/PR; Substituam-se os membros 
do Conselho Fiscal, subindo-se os suplentes em razão da saída do novo 1º Secretário; 
Atendida então a Pauta no seu item 4; Acrescentou-se à pauta, votação a pedido da 
Diretoria, em razão de questionamento de sócios, a possibilidade de utilização do trapiche 2 
para pesca, sob a responsabilidade dos sócios, após o pôr do sol, todos os dias da semana, 
mantendo a preferência de atracação de embarcações neste mesmo horário caso ocorra, 
aprovado por todos; Atendendo ao sócio Hélio Ferreira, com relação aos resíduos vegetais, 
originários de podas ou jardinagens das áreas particulares, retirados dos terrenos, a 
Diretoria se prontificou a estudar a melhor forma para esta demanda neste tipo de 
necessidade; Nada mais havendo a subscrever ou decidir, o Presidente Reginaldo 
Aparecido Burhoff encerrou a Assembléia que diante do subscrito vai devidamente 
assinada pela mesa e logo abaixo detalhada a composição da nova Diretoria e Conselho 
Fiscal, alterados,  a partir da data de registro em cartório de títulos e documentos. 
 
Alvorada do Sul/PR, 04.09.2016. 
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Alteração e composição da Diretoria após a data do Registro em Títulos e 
Documentos: 

 
Reginaldo Aparecido Burhoff 

Presidente 
 

Renata Cristina Giandotti Lucas 
Vice Presidente 

 
Rogério Carlos Dias 
Primeiro Tesoureiro 

 
José Ruiz Rodrigues 
Segundo Tesoureiro  

 
José Márcio Miranda  
Primeiro secretário 

 
Lourdes Aparecida Manfre Maçolla 

Segunda Secretária 
 
 

Conselho Fiscal: 
 
1º Titular -  MAXUEL ANDREATTI 
2º Titular - HUMBERTO MIAZZO 
3º Titular - PAULO EDUARDO FELIX 
1º Suplente - JOAQUIM LOPES DA SILVA  
2º Suplente - MILTON APARECIDO DE OLIVEIRA 
 
Mesa de Assembleia Geral Extraordinária de 04/09/2016: 
 

 
Reginaldo Aparecido Burhoff 

Presidente 
 

Vicente de Paulo Califani 
Tesoureiro 

Rogério Carlos Dias 
Secretário 
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Declaramos ser o texto acima, referente à Ata de Assembléia Geral Extraordinária de 
04.09.2016 e inteiro teor das Folhas 42/v a 45 do Livro Ata de Assembleia Geral da 
Sociedade Civil Residencial Poente de Alvorada do Sul/PR. 
 
Alvorada do Sul/PR, 04.09.2016 
 
 

Reginaldo Aparecido Burhoff 
Presidente 

 
Rogério Carlos Dias  

Secretário 
 


