
 

 
 

1 
 

 

ATA 
 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
 

17.06.2018 
 
 

Aos 17 (Dezessete) dias do mês de Junho do ano de 2018 (Dois mil e dezoito), 

às 09h30min horas, após convocação pelo Edital para Assembleia Geral 

Extraordinária, com pauta descrita para decisões da SCRP - Sociedade Civil 
Residencial Poente, publicado em Edital do dia 24/05/2018 e na Folha de 

Londrina em 25.05.2018, Reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária, na 

Sede do Clube da Sociedade, em Alvorada do Sul/PR, os membros da Diretoria 

da Sociedade, os sócios Reginaldo Aparecido Burhoff, Presidente, Rogério 
Carlos Dias, Tesoureiro, Lourdes Aparecida Manfre Maçola, Secretária, José 
Ruiz Rodriguez, Segundo Tesoureiro, e os sócios presentes contidos com 

assinatura em Livro de assinatura de Presença de Sócios, conduzida pelo 

Presidente legítimo, o sócio Reginaldo Aparecido Burhoff, e tendo como 

Secretária, a sócia Lourdes Aparecida Manfre Maçola, o Presidente Reginaldo 

Aparecido Burhoff, em primeira chamada às 09h30min horas contou 18 sócios 

presentes e em segunda chamada às 10h00min horas com 62 sócios 
presentes, iniciou os procedimentos, declarando aberta a Assembleia para a 

Pauta publicada e em questão, agradecendo a Diretoria e aos Membros do 

Conselho Fiscal presentes e comunicando os motivos de falta dos ausentes 

Márcio e Osvaldo, prosseguindo com a Pauta:   

Pauta 1 - Aprovação de valor mensal individual para proposta de outorga de 
Concessão de uso exclusiva onerosa, das vias públicas internas pela 
Prefeitura de Alvorada do Sul/PR;  

Após explicada pelo tesoureiro Rogério, a necessidade do valor de 
R$100,000,00 em forma de execução de projeto de obra do Município de 
Alvorada do Sul/PR, e Projeto de Alça da Rodovia no valor de R$15.000,00 
já executado, em compensação da outorga das áreas públicas internas por 
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30(trinta) anos, em Concessão do Direito Real de Uso Exclusivo, aprovou-
se a proposta de compensação com o Município, no valor de 
R$115.000,00, com 42 votos por aclamação, representando 67,75 % dos 
sócios presentes, o valor mensal de cada associado, rateando apenas os 
R$100.000,00 futuros sendo que os R$15.000,00 de projeto para a Alça da 
Rodovia já foram executados e pagos com Caixa existente, restando 
apenas R$48,59 mensal (Em 06 parcelas) para iniciar cobrança mensal de 
cada sócio imediatamente após aprovação da Lei de Concessão e dar 
execução de obra municipal conforme disposta em Lei pelo Município.  

Pauta 2 - Aprovação de valor mensal individual para pavimentação das vias 
internas do loteamento; 

Após apresentadas as opções de Asfalto Simples TS I5, Paver e Asfalto 
CBUQ Completo com meio fio e calçadas, seus valores brutos e parcelas 
possíveis, inclusive com explicação do Sócio Wilson, de Astorga, 
administrador de uma empresa do ramo de pavimentação, Astortécnica, 
aprovou-se a opção: Asfalto Capa TS I5, com 52 votos por aclamação, 
representando 83,87 % dos sócios presentes, o valor de R$167,03, mensal, 
(Em 24 parcelas), a serem cobradas de cada sócio a partir da data em que 
o condomínio estiver registro no CNPJ com nova Razão Social. Que a obra 
poderá iniciar logo que os valores arrecadados consigam atingir o 
coeficiente para pagamento em até 8(oito) parcelas em favor da futura 
empresa fornecedora. Foi questionado pelo 2° Tesoureiro, José Ruiz, 
diretamente ao Sócio Wilson da empresa Astortécnica, sobre a garantia do 
tipo de pavimentação aprovada, quanto a durabilidade e resistência, onde 
Wilson disse que é resistente porém não comporta manobras de veículos 
pesados. Foi ressaltado que não estávamos aprovando a contratação da 
Astortécnica, pertencente ao sócio Wilson, e sim do Objeto Asfalto TS I5 
que efetivaremos concorrência sob sigilo das propostas, e a proposta futura 
mais econômica será homologada pelo Presidente e Diretoria.  
Foi ressalvado que a aprovação anterior do Paver em AGE ficou 
desconsiderada em razão da não adesão na pesquisa efetivada em 2017, 
onde só 50% dos sócios interessaram e a maioria em quantidade de 
parcelas não condizentes com a execução em menos de 3 anos, e 
motivado pelas opções mais econômicas de pavimentação existentes no 
mercado, colocou-se em pauta novas formas de pavimentação para 
decisão, no caso o TS I5. 

Pauta 3 - Aprovação de valor mensal individual para Cerca/Fechamento do 
Loteamento: 

 Após apresentadas pelo tesoureiro Rogério, as opções de Muro em Blocos 
e Paliteiro em Concreto e os valores e possibilidades de parcelas mensais 
possíveis, aprovou-se a opção: Paliteiro em Concreto, com 60 votos por 
aclamação, representando 96,77 % dos sócios presentes, porém para 
utilização de valor em caixa atual existente para o fechamento somente 
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frontal do loteamento, ficando os restante dos 2.700 metros lineares totais 
para outra Assembleia após transformar em Condomínio e condicionado a 
priorizar primeiro a troca de Iluminação das vias para LED, também com 
valor que se encontra em Caixa atual, execução esta a ser planejada e 
estudada financeiramente pela Diretoria, caso haja valor suficiente para 
implementação.  

Pauta 4 – Extra – Colocada no momento da AGE, necessidade de 
substituição da iluminação pública antiga por nova a base de LED: 

Após apresentadas pelo tesoureiro Rogério, as opções de Iluminação LED, 
Led 35w simples, Led 30W completo e Buldo Led, e os valores e 
possibilidades de parcelas mensais possíveis, aprovou-se a opção: LED 
30W COMPLETO, com 58 votos por aclamação, 93,54 % dos sócios 
presentes, com o uso de valor em Caixa existente, sendo prioridade em 
relação ao Paliteiro Frontal da Pauta 3, independente de estarmos 
registrados como Condomínio, ou seja, de execução imediata. 
Ficou aprovado para este item que a Diretoria pode iniciar obra parcial com 
valores que já existem em caixa ou com recuperação de ativos futuros de 
inadimplentes. 

Pauta 5 – Extra – Colocada no momento da AGE, comunicação da 
necessidade do Corte de Árvores da Travessa do Café com a Lavoura: 

O Presidente Reginaldo explicou e comunicou o processo já protocolado na 
Prefeitura para a necessidade de extração das 48 arvores de grande porte, 
existentes na Travessa do Café, requerida pelo Sócio da Quadra 16, Lote 
01, em razão dos riscos inerentes à altura das árvores e invasão dos lotes, 
já tomando conta de parte do Terreno e Casa do proprietário requerente, 
local do reflorestamento onde originalmente é uma via pública. Após 
explicação do Presidente, mesmo não sendo competência de Assembleia 
ou de ato por votação e sim de execução pública, todos concordaram 
unanimemente com a retirada das árvores e futura plantação ou ocupação 
do espaço com arbustos menores.  

Pauta 6 – Extra – Colocada no momento da AGE, Festa Julina: 
O Presidente Reginaldo e Tesoureiro, explicaram e comunicaram as 
dificuldades financeiras da Sociedade, a pouca participação dos sócios e 
quantidades de pessoas de fora, não sócios, aproximadamente 50%, a 
necessidade de prioridade em investimentos ou coberturas de déficits neste 
ano com despesas de manutenção, já previsíveis na aprovação do 
orçamento de 2018 e por decisão em reunião da Diretoria, não haverá 
Festa Julina, que em média nos custa cerca de R$15.000,00. O fato ficou 
entendido por todos, que concordaram com a situação e não realização da 
festa para este ano. 
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Durante a apresentação da Pauta e dos Slides respectivos, sendo questionados 

os itens, o tesoureiro Rogério e o Presidente Reginaldo explicaram sobre a 

Valorização das propriedades sendo Condomínio e com a pavimentação da vias; 

da segurança e futuro cercamento do loteamento; cumprimento de itens das AGEs 

anteriores: Inventário de Bens, Implantação de Câmeras, Alteração do Estatuto, 

Transparência das Contas, Contrato de Comodato com a Vox Telecom/Antena no 

Clube, Portão eletrônico na portaria, Trapiche 5 – Flutuante, aplicação de Cloro na 

distribuição da água do poço artesiano, construção de proteção da eletricidade da 

bomba do poço artesiano, aquisição de Bomba d’ Água nova, aquisição de 

radiocomunicação para vigilância e portaria, e o motivo de ainda não ter sido 

decidida a pavimentação das vias e da transformação em condomínio, nesta 

Assembleia em decisão.   

Todos os presentes ficaram cientes dos valores de parcelas mensais referente ao 
custo de seis parcelas de R$48,59 para Concessão onerosa com a Prefeitura por 

trinta anos, com cobrança logo após aprovação da Lei de Concessão para dar 

execução ao processo de transformação em condomínio e das 24 parcelas de 
R$167,03 de investimentos para pavimentação Asfalto TS I5, que em determinado 

momento estarão sendo cobradas concomitantemente. 

Que os valores dos investimentos apresentados na AGE com base em 

orçamentos atuais foram base para escolhermos o tipo de objeto desejado por 

todos, ermos ideia da diferente de um para outro e a base aproximada da parcela 

a ser cobrada, no caso o Asfalto TS I5, podendo estes valores variarem para cima 

ou para baixo, o que acredita-se não ultrapassar 10% de diferença, ou menos. 

Também foi explicado que em determinados meses, com o valor normal mensal 

de taxa de administração, estarão acumuladas a cobrança do decidido Asfalto TS 

I5 aprovada e da contrapartida de concessão de uso municipal. 

Entres os itens da pauta, houveram questionamentos dos Sócios Hélio, Sueli, 

Felix, Marcos, e outros, em que não só o Tesoureiro Rogério respondeu como 

também o Presidente Reginaldo, referindo a necessidade da pavimentação das 
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ruas exigência dos sócios; o prazo dos 30 anos da concessão; o porquê da AGE 

ter sido neste domingo do Jogo do Brasil na Copa; o tempo que temos curto para 

o processo de sermos condomínio junto à equipe atual da Prefeitura, das reuniões 

que já tivemos com o Município; do Projeto do Trevo/Alça da Rodovia PR090 – 

Km 457, custeado pelo Riviera em R$15.000,00 e já entregue ao Prefeito 

administrar junto ao DER; a necessidade de sermos Condomínio para cobrarmos 

as multas e melhorarmos a disciplina de alguns proprietários e ou de seus filhos e 

cônjuges.   

Nada mais havendo encerrou-se a AGE, com 100% da pauta concluída, que após 

expressa esta Ata, vai devidamente assinada pelos membros que presidiram e 

secretariaram a mesma, considerando o livro de registro de assinaturas de 

presença de sócios, publique-se no site WEB da SCRP e registre-se em cartório 

de títulos e documentos para passar a valer. 

 
 
Alvorada do Sul, 17 de Junho de 2018. 
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REGINALDO APARECIDO BURHOFF 
Presidente  
 
 
 
 
 
 
LOURDES APARECIDA MANFRE MAÇOLLA 
2° Secretária 
 
 

 


