
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA SOCIEDADE CIVIL 
RESIDENCIAL POENTE, REALIZADA EM 04 DE JANEIRO DE 2014. 

 
Aos 04 dias de janeiro de 2014 (a.g.n.s.j.c), às 09:30h no clube do Poente, localizado à 
alameda Maria Eugênia, no loteamento Riviera do Poente, nesta cidade de Alvorada do Sul, 
estado do Paraná, reuniram-se os senhores associados desta sociedade, subscritores do livro 
de Presença,  ,  para deliberar sobre o assunto “Paver” ( colocação nas vias do Loteamento) , 
para resolver o problema de poeira , gastos com pedriscos e valorização dos imóveis 
existentes , conforme carta de convocação , chamamento no site e afixação em edital na 
portaria. O presidente colocou então a quantia de 85 mil m2 e mais 10 mil m2 na estrada 
municipal de acesso. O custo orçamentário chegou à média de R$ 23,50/m2 e mais R$ 10,00  
de mão de obra e materiais(pó) para colocação, o perfazeriam R$ 3.500.000,00 , com um 
custo ( em torno de R$ 7.500,00) por lote , que poderia ser dividido em 36 meses. O sr. Jorge 
questionou a área apresentada dizendo que faria pela metade do preço. Após sua explicação e 
após rever os cálculos , o presidente concordou em parte com o condômino epediu desculpas 
a todos , mas que havia tido engano na área , porque não havia sido tiradas as áreas das 
calçadas . Desta forma foi concordado que um topógrafo fizesse os cálculos corretos , para 
que se chegasse ao valor correto. O sr.  Jorge disse que mediu as ruas e não passam de 45 mil 
m2.Na ocasião foi votado que a estrada municipal de acesso não seria contemplada com 
paver, que é de atribuição da prefeitura ,sendo retirados os 10 mil m2 desta via . Foi acertada 
a contratação do topógrafo e deveria ser enviada carta a todos com o valor correto. Na 
sequência o presidente colocou mais alguns pontos de reclamações , velocidade abusiva e 
locomoção de quadriciclos por menores , além de cavalo de pau nas vias, como se diz na 
gíria. A diretoria se comprometeu a levantar os casos e advertir aos infratores. Na votação do 
Paver , venceu por 37 votos 25 votos a sua execução. 
                    OBS: nos dias que se seguiram, o presidente procurou o topógrafo e pediu 
orçamento para tal levantamento. O mesmo pediu R$ 20.000,00( vinte mil reais) para fazer o 
levantamento a campo , o que estava fora de  nossos planos orçamentários. Depois de muita 
conversa , o mesmo esclareceu que como foi ele que fez todo o processo topográfico desde o 
início do  Loteamento , pelo Google Earth e baseado no levantamento planialtimétrico que 
ele tinha arquivo virtual. Então ficou acertado que assim se fizesse a um custo de R$ 
2.500,00 ( dois mil e quinhentos reais ) e como brinde ele entregaria também o levantamento 
de metros lineares do meio fio , para que se pudesse orçar também a este , que foi também 
alvo de discussão na assembleia. Em 10 dias (+-) foi entregue por ele o levantamento que tira 
todas as dúvidas , ou sejam:  
                                   - área de ruas        - 55.437,82 m2 
                                   - meio fio (linear)  - 11.437,20 m 
Este levantamento encontra-se arquivado à disposição  dos sócios , cuja responsabilidade 
técnica é do Téc . Agrimensor , José Francisco Ascêncio  , CREA Pr – 5.220/TD ; ART – 
201.402.252.01. 
                           Carta individual, foi enviada a todos os condôminos com estes dados , 
quando o valor individual , sem meio fio , abaixou para menos de R$ 5.000,00 em 36 meses. 
 Em tempo : como houve muitos questionamentos e dúvidas , além da baixa 
representatividade na reunião  , que aprovou o paver  , a diretoria fez por bem suspender a 
execução do Paver , assunto que deverá ser mais debatido e amadurecido , com maior 
representatividade. Esclarecidos todos os pontos e acertadas todas as arestas, encerrou-se a 



reunião e eu Gilberto L. Martins , que lavrei esta ata e assino para ser registrada no Cartório 
de títulos e documentos  de Bela Vista do Paraíso-Pr.  
 
Assinaturas : 

1. Hélio Bonafini – presidente 
2. Hélio Ferreira – vice – pres. 
3. Gilberto L. Martins – sec. 
4. Euclides Veronez – tes.    

 


