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Ata de Assembléia Geral Extraordiária de 09/04/2017 

 
Aos nove de abril do ano de dois mil e dezessete, após convocação de 02/03/2017, 
publicada em 09/03/2017, 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 José Márcio Miranda, como segundo 
secretario Lourdes Marçolla, como segundo tesoureiro José Ruiz Rodrigues, em primeira 
chamada às 10h00min com 32 sócios e em segunda chamada às 10h30min com 73 sócios, 
conforme livro de presença, deliberaram a pauta prevista e decidiram em Assembléia Geral 
Ordinária: Reginaldo iniciou abrindo a Assembléia agradecendo a confiança e a presença 
de todos os presentes e da importância para a decisão de assuntos direcionados ao bem estar 
da Sociedade. Justificou a ausência do Tesoureiro Rogério Carlos Dias e da vice presidente 
Renata por motivos particulares e dando a palavra ao Secretário José Marcio Miranda que 
iniciou colocando aos presentes que conforme ficou estabelecido na Assembléia anterior a 
Comissão estará apresentando os orçamentos solicitados. O primeiro refere-se à 
pavimentação ou calçamento das vias do Residencial, o primeiro orçamento é de 
pavimentação asfáltica do tipo CBUQ (concreto betuminoso usinado a quente) numa área 
de 55.023,00 m2 conforme o mapa apresentado e aprovado pela Prefeitura de Alvorada, 
neste orçamento foi de R$ 2.551.713,42 que caberia a cada lote o valor de R$ 7.417,77. A 
segunda proposta foi a colocação de Paver da empresa Ciparte de Cambé-PR ao custo de 
R$ 2.067.400,00 para uma área de 48.000,00 m2 perfazendo R$ 6.009,88 para cada lote. A 
terceira proposta foi da empresa Bloco Forte de Londrina-PR ao preço de R$ 1.970.400,00 
para área de 48.000,00 m2 num total de R$ 5.727,91 para cada proprietário. O secretário 
explicou a diferença entre Paver e CBUQ, colocando que o Paver de dá mais beleza como 
ponto favorável, mas como ponto negativo fica a manutenção periódica vista a entrada de 
caminhões e possível rebaixo em alguns pontos. Quanto ao CBUQ a manutenção é zero, 
pois a compactação é feito com equipamentos pesados e a durabilidade sem manutenção é 
bem mais longa. Colocando para a apreciação da Assembléia houve a sugestão da aquisição 
de máquina para fabricar o paver contratando funcionários e comprando a matéria prima, 
pedra, areia, cimento para realizar a fabricação, quando tiver uma quantidade razoável 
contrataria pessoal para colocação. Outro debate foi a Prefeitura de Alvorada realizar os 
serviços, o Secretario explicou que para isto deveria a Prefeitura realizar um projeto de 
pavimento, passar pela aprovação da Câmara de Vereadores a aprovação de aplicação de 
recursos em área de lazer e tentar conseguir dinheiro junto ao Estado ou ao Governo 
Federal. Mesmo que isto viesse a acontecer ainda assim correríamos o risco de uma 
intervenção do Ministério Público, pois aplicação de verba para área de lazer beneficiando 
344 moradores ao contrário de aplicar estes recursos em saúde, saneamento, ou até infra 
estrutura no próprio município estaríamos sempre correndo risco de uma ação. Depois de 
muito discutir sobre o tema, foi colocado em votação qual sistema deveria optar (asfalto 
ou paver), e pela maioria foi aprovado o PAVER e a Diretoria ficou de realizar estudos 
para compra de equipamento e fabricação na própria Sociedade ou então as condições que 
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as empresas realizariam os orçamentos apresentados. A Diretoria vai marcar com o Prefeito 
uma reunião para discutir o assunto sobre uma possível ajuda do Município e também se 
por ventura realizarmos os serviços se o nosso IPTU sofreria alguma redução, pois as vias 
são públicas hoje. Outra parte debatida foi com relação ao custo mensal de brita para 
manutenção das vias o Presidente falou que se gasta ao em torno de R$ 2.800,00 por mês 
para manter as vias conservadas, este valor também seria economizado caso haja a 
realização pelo pavimento. 
Passando a pauta entramos na apresentação do orçamento do Poço Artesiano, pois na 
última Assembléia foi discutida a possível falta d’água nos finais de ano, onde o consumo 
aumento consideravelmente. Apresentado o orçamento da empresa Hidrosollo de Maringá-
PR ao preço de R$ 49.600,00 para realizar a construção de um novo poço artesiano com 
material e mão de obra. O secretário explicou que hoje nosso consumo diário é de 
150,06m3 para atender todas as nossas residências e que nosso equipamento produz 
720,00m3 por dia, que em sua opinião não precisaríamos de novo investimento no poço. 
Temos um reservatório de 100m3 (ou 100.000 litros) de água, caso tenhamos algum 
problema ainda assim temos os nossos reservatórios particulares em nossas casas, portanto 
neste momento seria desnecessário o investimento. Colocado para a Assembléia foi 
comentado a aquisição de uma bomba reserva para na eventualidade de quebra o técnico 
substituiria até o conserto da bomba danificada, com isto a Sociedade teria que fazer um 
investimento em algo perto de R$ 10.000,00. Ficou decidido procurar empresa de 
manutenção para obter informações a respeito dos consertos, visto que numa 
eventualidade de quebra ou queima da bomba, como seria o conserto, teria possibilidade da 
empresa disponibilizar o técnico e a bomba numa eventual emergência, até o conserto ou 
substituição em definitivo, caso seja necessário. Outra questão seria mesmo tendo uma 
bomba reserva teríamos o trabalho do técnico para retirada e colocação da nova bomba, 
como estão sendo feitos estes serviços, após a consulta vamos decidir se compramos ou não 
a bomba. Aproveitando o consumo da água o Secretário apontou que hoje a nossa cobrança 
relativa ao consumo de água está estipulado em R$ 1,00 por m3 e que é feita cobrando R$ 
5,00 até 10m3 por mês. Isto está trazendo um prejuízo a Sociedade por ano, pois quem 
consome 1m3 tem que pagar R$ 5,00 e quem consume 10m3 também paga R$ 5,00 que 
justo que o consumo fosse comprado pelo utilizado e registrado no relógio. Apresentada a 
proposta a Assembléia decidiu por maioria dos presentes que a partir deste mês a 
cobrança seja feita pelo consumo real de cada proprietário ao preço mantido de R$ 1,00 
por m3 e pela não contratação de novo poço artesiano. O próximo assunto da pauta foi a 
apresentação dos orçamentos para colocação das câmeras de vigilância, o primeiro 
orçamento foi de R$ 121.710,07 (cento e vinte um mil setecentos e deis reais sete centavos) o segundo de 
R$ 154.000,00 (cento e cinqüenta e quatro mil reais) o terceiro de R$ 177.698,28 (cento e setenta e sete 

mil seiscentos e noventa e oito reais vinte oito centavos) e o quarto de R$ 235.000,00 (duzentos e trinta e cinco 

mil reais) foi explicado o sistema de cada orçamento e os locais onde seria de atuação de cada 
ponto, depois de aberto a Assembléia discutiu que a colocação de câmeras talvez seja um 
gasto muito alto e não traria toda a cobertura necessária, comentaram de assalto ocorrido 
com morador onde levaram uns 15 mil de equipamentos e que a pessoa estava pescando no 
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condomínio, outro comentou que a nossa área de costa da represa é que deveria ter 
câmeras, outro comentou que se cada morador que já possui câmera em sua residência que 
coloque uma virada para a rua assim protegeria quem esta transitando, outro sócio 
comentou de aumentar a segurança no final do condomínio construindo outra guarita e 
colocando vigilante, por fim ficou discutido e resolvido que vamos providenciar nova 
proposta de instalação de câmeras em pontos estratégicos, como portaria, trapiches, 
clube, refazendo o orçamento e vendo se conseguimos reduzir estes custos. Sobre o 
tema segurança uma sócia apontou que o trabalho dos vigias está aquém que do precisa ser 
feito, colocando que viu os dois vigilantes conversando na frente de uma propriedade sem 
estar realizando a ronda que é muitíssimo importante e não podemos ficar desatento com 
tantos assaltos que vem acontecendo na nossa região. O presidente colocou a importância 
de todos em trazer esses fatos para a Assembléia porque não conseguimos fazer tudo e 
acompanhar tudo, não é sempre que estamos no condomínio, então o papel de cada 
proprietário e ajudar a fiscalizar e corrigir problemas que temos para não acontecer nenhum 
fato que venha a trazer prejuízos para a Sociedade e relatou que vai providenciar uma 
reunião com os vigias e corrigir certas ações. O Presidente aproveitando da palavra 
passou a relatar sobre o assunto da pauta da Sociedade estar assumindo a Iluminação 
Pública, que conforme determina a Lei as sociedades ou condomínios agora são 
responsáveis por cuidar e manter a iluminação. Portanto recebemos oficio da Copel em 
Janeiro apontando que teremos que assinar contrato assumindo a Iluminação e a 
responsabilidade pelo pagamento de aproximadamente R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) 
por mês como taxa de Iluminação. A Assembléia discutiu que já pagamos por esta taxa no 
IPTU e na conta da Copel, foi explicado que temos que pagar e que os casos do IPTU vão 
conversar com o Prefeito sobre outros assuntos e também vamos colocar esta redução da 
taxa de iluminação no IPTU, pois um associado comentou que esteve reclamando na 
Prefeitura e teve a redução do valor. Ficou decidido na assembléia que a taxa vai ser 
incorporada no condomínio ao custo de R$ 8,72/associado e assumiremos a 
responsabilidade pela manutenção da iluminação publica da sociedade. Com relação a 
energia foi discutido que temos tido muitos problemas no final de ano, o consumo aumenta 
e rede não suporta pois somos Ponta, como afirma a Copel, o presidente em sua fala 
comentou que solicitou junto a Copel o estudo de carga para a sociedade e visto a mesma 
estar assumindo a responsabilidade pela Iluminação Publica, vamos querer segurança que 
este ano não falte energia, pois tem incomodado todos os associados. Assim que ficar 
pronto este estudo e caso necessite de aumento de demanda a Copel faria este 
aumento. 
Continuando a pauta o assunto da mudança do nosso estatuto foi colocado pelo Secretario 
como sendo uma maneira de melhorar nossas condições, dando ao condomínio uma 
segurança jurídica na questão de tudo que fazemos dentro da sociedade ser publico, pois as 
vias ainda são do município nossa portaria e mero figurativo, como estamos já assumindo a 
Iluminação Publica, decidiram colocar o paver, seria o momento de mudar o estatuto e 
transformar nossa SOCIEDADE em CONDOMINIO, isto também traria uma condição a 
Diretoria que administra as contas da sociedade em cobrar judicialmente os inadimplentes, 
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colocando seus lotes em penhora, podendo até ir a leilão para recebimento dos valores, hoje 
temos R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) de taxas a receber de sócios na sociedade, um 
valor muito alto e que faz falta neste momento de investimento ou pagamento de contas. A 
situação atual de cobrança continua, mas lenta, e outro ponto é que os inadimplentes 
utilizam toda a estrutura da sociedade, consumindo, água e tudo o que temos dentro da 
sociedade, mas não pagando a sua parte nas despesas, isto não é justo, portanto ficou 
aprovado pela maioria que o associado inadimplente será notificado a regularizar 
suas contas com a sociedade num determinado prazo, caso não regularize, a sociedade 
irá interromper o fornecimento de água em seu lote (caso tenha residência), medida 
imposta para resolver a situação de inadimplência.  Por unanimidade também a 
Assembléia decidiu por iniciar o projeto de alteração do Estatuto da Sociedade 
Residencial Poente para CONDOMINIO. Sobre a taxa de manutenção a Diretoria 
apresentou a proposta de alteração do valor pela correção da inflação divulgada de 6,29% 
no ano, portanto com a nova proposta a taxa ficaria em R$ 200,00 + Inflação 6,29% + Taxa 
de iluminação Copel R$ 8,72 somando R$ 221,30. Colocado a discussão pela Assembléia a 
esposa do Sr. Hélio Bonafini comentou que a Diretoria havia prometido não aumentar a 
taxa de manutenção que foi promessa de campanha e não deveria subir, foi explicado que o 
que a Diretoria esta aplicando é a correção do valor não existe aumento, mas nossos 
funcionários serão também reajustados quanto chegar a data base pela inflação, portanto 
nada mais justo que se atualize esses valores pela inflação. Outros associados sugeriram 
arredondar o valor, portanto depois de colocado em votação a Assembléia decidiu pela 
maioria de votos atualizar a TAXA DE MANUTENÇÃO para R$ 220,00 mensal, sem 
acrescido a taxa de manutenção o valor do consumo real de água medido no relógio de 
cada residência. 
O presidente tomou a palavra para repassar os assuntos gerais começando pela colocação 
do PAVER na entrada da Sociedade, perto da portaria. A empresa que realizou os serviços 
está cobrando pela colocação de 840,00m2 de paver instalado. Disse que consultou um 
advogado e o mesmo colocou que mais cedo ou mais tarde teremos que pagar esta conta, a 
assembléia se pronunciou dizendo se existia nota fiscal, pedido, autorização para realização 
deste serviço. O secretario Marcio pediu a palavra para mostrar que na AGE realizada em 
26/04/2014 com a presença de 35 associados ficou estabelecido conforme consta da ATA 
registrada em cartório que “...serão executados 1000m2 de paver, começando pela 
portaria, por conta e risco da empresa, para teste dos associados e poder se 
decidir sobre a colocação em todo o loteamento...” portanto o que os presentes na 
assembléia resolvessem a Diretoria acataria, e na opinião do Secretário deveríamos discutir 
se formos cobrados pelo proprietário da empresa pois temos documento relatando o que foi 
assumido. Outra opinião colocada por uma sócia foi de que como estamos viabilizando e 
estudando a colocação de paver em todo o loteamento, que esta empresa entre na licitação e 
apresente sua oferta para realizar os serviços com isto conseguiríamos pagar esta parte 
juntamente com o resto do serviço. Outro associado colocou que o paver assentado não 
seria de boa qualidade, que a resistência dele não esta dentro das normas aceitáveis que isto 
já havia sido discutido em outra assembléia. Colocado em votação sobre o pagamento ou 
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não desta cobrança ficou decidido pela maioria que a Sociedade não fará acordo de 
imediato com a empresa, se necessário for e se acionada na justiça a Sociedade irá se 
defender, diante da forma que foi contratada a empresa. O presidente passou a tratar 
das obras realizadas neste período, apontou a colocação do Portão Eletrônico na portaria 
que a sugestão surgiu na ultima reunião por um associado e realizamos a colocação 
somente no portão de entrada e se a os associados estão de acordo na colocação no portão 
de saída, foi votado e pela maioria decidido que será implantado no portão de saída. 
Colocação de ventiladores no Clube e na Portaria para os funcionários como melhoria na 
condição de trabalho dos mesmos. Placas de Velocidade, Placas de Indicação de Ruas, 
Placas de Quadriciclo. Sobre as placas de quadriciculo foi comentado pelo presidente que 
se trata de conscientização dos pais com relação a possíveis acidentes que venham a 
acontecer dentro das vias da sociedade. A Diretoria não quer a proibição do uso e sim que 
todos entendam que qualquer problema que venha a ser causada por menor pilotando 
veículos ou motos ou quadriciclo, a responsabilidade é de quem permitiu o uso e não da 
Sociedade, mesmo sabendo que poderemos responder por fato. Depois de muitas opiniões 
e discussões sobre o assunto, ficou estabelecido que vamos cadastrar todos os 
quadriciclos que circulam dentro da sociedade e assinar um termo de 
responsabilidade com os pais ou responsáveis pelo mesmos para que fique registrado 
caso um dia venha a ocorrer algum incidente ou mesmo acidente com este tipo de 
veiculo. Uma sócia pediu para a Diretoria providenciar melhorias na portaria com relação 
as pessoas que adentram nossa sociedade, identificando melhor as pessoas que nos visitam 
e também os trabalhadores terceirizados, inclusive com a colocação de crachá nessas 
pessoas que trabalham nas casas em construção, sugerindo que as despesas de crachá 
sejam dos proprietários. Com relação às pessoas que visitam e não são proprietários, ficou 
resolvido que a partir de agora somente com autorização por e-mail, por escrito no ato da 
chegada do proprietário ou por telefone quando for imprevisto. O secretario comentou 
que poderemos utilizar o nosso site como caminho para avisar a portaria, pois temos o 
e-mail da gerência e vamos deixar documento gravado no site para utilização deste 
expediente, assim tentaremos melhorar as condições da portaria com relação a 
entrada e saída.  
Foi pedido também para que todos os carros que saíssem da Sociedade fossem revistados 
os porta-malas, pois uma sócia comentou que na ultima festa que ocorreu no clube seu 
animal de estimação, um cachorro, foi roubado e se os porteiros tiverem esta orientação 
para abrir os porta-malas poderiam ter descoberto que estaria cometendo tal ato. A 
diretoria se comprometeu a estudar todos esses casos de identificação na portaria e 
melhorar este serviço. Foi pedido por uma sócia que a Diretoria providenciasse mais 
cadeiras no clube, pois com a presença de muitas pessoas as reuniões tem ficado muitas 
pessoas em pé, também falou da limpeza das cadeiras, procurarem deixar um pano para se 
limpas as mesmas. A mesma sócia também pediu que na próxima Assembléia fosse 
colocado microfone, pois as pessoas que ficam no fundo não escutam o que está se 
conversando. A diretoria ficou de estudar e resolver estas questões. Outra solicitação diz 
respeito aos períodos em que a represa fica baixa, para entrar nos barcos ou Jet Sky a 



 

6 

 

pessoa tem que andar no barro, pois a medida que água vai baixando fica muito sujo de 
barro, sugestão seria colocar ou fazer um caminho com pedra ou madeira até o 
encontro com a água, vamos estudar medidas para esta solicitação. 
 
Nada mais havendo a subscrever ou decidir, o Presidente Reginaldo Aparecido Burhoff 
encerrou a Assembléia que diante do subscrito vai devidamente assinada pela mesa. 
  
Alvorada do Sul/PR, 09/04/2017. 
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