
 
 

NOTA EXPLICATIVA  

16.06.2020 

Referência: Nova Cota condominial de R$244,33 e prorrogação de 12 parcelas 

do Paver a partir de Janeiro de 2021. 

 

A SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE através de seu 

Presidente/Síndico, baixa a Nota Explicativa, a seguir: 

Considerando que muitos condôminos não entenderam os cálculos e origem do 

item 1 do reajuste da cota condominial e Item 2 do Comunicado do dia 

01.06.2020 referente a obra do Paver; 

Considerando que muitos já foram beneficiados com o paver frente a suas 

residências. 

Considerando que na Assembleia de 21/07/2019 ficou explícita a necessidade 

de parcelas até junho de 2021 com alteração das parcelas em Janeiro de 2020 

para R$212,00, o que não feito para não onerar os primeiros 24 meses, 

mantendo os R$167,03 em 24 parcelas até decisão futura de acordo com o andar 

da obra: 

Transcrição 1 de parte do texto de Assembleia de 21.07.2019: Link 

http://rivieradopoente.com.br/wp-content/uploads/2019/07/Att_a_21.07.2019.pdf 

 

Considerando que o Síndico Márcio explicou a todos na mesma Assembleia de 

21.07.2019, sobre as necessidades de grama lateral e canaletas, o quê não 

tínhamos valores de previsão devido a cada rua ser diferente uma da outra, onde 

a partir de Janeiro de 2020 teríamos parcela de R$212,00 e não de R$167,03, 

mas a Administração decidiu manter o valor menor de R$167,03 fixo até decisão 

posterior, com o fim de não onerar inicialmente os condôminos: 

Transcrição 2 de parte do texto de Assembleia de 21.07.2019: Link 

http://rivieradopoente.com.br/wp-content/uploads/2019/07/Att_a_21.07.2019.pdf 

  

Considerando que o Cronograma Mensal em 21.07.2019 previa o aumento para 

R$212,00 da parcela do Paver a partir de Janeiro de 2020 mas foi mantido em 

http://rivieradopoente.com.br/wp-content/uploads/2019/07/Att_a_21.07.2019.pdf
http://rivieradopoente.com.br/wp-content/uploads/2019/07/Att_a_21.07.2019.pdf


 
R$167,03 para na execução poder-se adaptar a necessidade financeiras e 

decisões futuras, vide abaixo: 

 Transcrição 3 de parte do texto de Assembleia de 21.07.2019: Link 

http://rivieradopoente.com.br/wp-content/uploads/2019/07/Att_a_21.07.2019.pdf 

 

Considerando que na Assembleia de 21.07.2019 já haviam iniciado a cobrança 

e foi pautada para reforçar a decisão de obra por Paver e não por Asfalto e 

início de obra. 

Considerando que a Obra iniciou em 01.08.2019 para já beneficiar a questão 

importante sobre a diminuição da emissão de poeira, aproveitando o preço 

cotado de R$27,00/m2 do tijolinho proposto pela CIPARTE de Cambé, com o fim 

de não onerar mais a obra, devido os custos assessórios imprevisíveis de grama, 

canaletas e locações de máquina. 

Considerando que é praxe muitos condôminos não lerem as Atas e ou não 

participarem de Assembleias, apesar de vários condôminos serem dedicados e 

comparecem para votar e ficarem registrados suas presenças com assinaturas 

e Ata devidamente registrada em Cartório, sendo assim a Assembleia soberana 

nas decisões para todos e assim publicada no site WEB 

www.rivieradopoente.com.br. 

 

Explica: 

http://rivieradopoente.com.br/wp-content/uploads/2019/07/Att_a_21.07.2019.pdf
http://www.rivieradopoente.com.br./


 
O reajuste da cota condominial para R$244,33 a partir de Junho 2020 é 

necessária devido à cobertura do rateio da despesa mensal com pessoal, 

materiais e serviços assim comunicada em 17/11/2019 na Aprovação do 

Orçamento 2020.  

Transcrição 4 de parte do texto de Assembleia de 21.07.2019 e slide 387 

Planilha Power Point apresentada na AGE e link publicado na página do 

condomínio à época, http://rivieradopoente.com.br/wp-

content/uploads/2019/11/Apresenta%C3%A7%C3%A3o-para-17.11.2019.pdf:  

 

Transcrição 5 de parte do texto de Assembleia de 17/11/2019 página 5 

apresentada na AGE e link publicado na página do condomínio à época, 

http://rivieradopoente.com.br/wp-content/uploads/2019/11/Ata-A.G.O-

17.11.2019-Contas-2019-e-Or%C3%A7amento-2020.pdf:  

 

 

O comunicado enviado a todos os condôminos no dia 01.06.2020 referente ao 

Item 2, Obra do Paver, demonstrou em poucas linhas a situação financeira da 

obra o que estamos explicando melhor nesta Nota Explicativa. 

Quanto aos inadimplentes, constam no cálculo do paver, portanto o valor destes 

faltará para completar a obra e mais necessidade financeira se estes não 

pagarem mas, já estamos efetivando cobrança por Advocacia para não onerar 

ainda mais os bons pagadores, o que não garante que recebamos destes em 

tempo da obra porém, ao final poderemos tomar outras decisões.  

Considerando as Transcrições dos textos da Assembleia de 21.07.2019 acima 

expressos, perceba que 24 parcelas de R$167,03 são R$4.008,72 por 

condômino e que se tivéssemos seguido a planilha acima com aumento em 

Janeiro de 2019 para parcelas de R$212,00, a soma total seria de R$5.653,33 

por condômino, um total da obra em R$1.935.083,47 valor aproximado do custo 

que já tínhamos dos 44 mil m2, restando uma diferença de 1.644,61 de cada 

condômino a lançar/cobrar, o quê na atual realidade, com o valor do m2 a 

R$44,56 com os custos variáveis acessórios, a obra poderá chegar a 

R$1.960.640,00 ainda sem reajustar o preço do tijolinho desde a proposta 

http://rivieradopoente.com.br/wp-content/uploads/2019/11/Apresenta%C3%A7%C3%A3o-para-17.11.2019.pdf
http://rivieradopoente.com.br/wp-content/uploads/2019/11/Apresenta%C3%A7%C3%A3o-para-17.11.2019.pdf
http://rivieradopoente.com.br/wp-content/uploads/2019/11/Ata-A.G.O-17.11.2019-Contas-2019-e-Or%C3%A7amento-2020.pdf
http://rivieradopoente.com.br/wp-content/uploads/2019/11/Ata-A.G.O-17.11.2019-Contas-2019-e-Or%C3%A7amento-2020.pdf


 
Julho/2019, onde ficamos com mais dependência financeira, sendo esta 

demanda um dos motivos da comunicação de 01.06.2020 a todos.  

Quanto à comunicação da prorrogação de mais 12 parcelas de R$167,03, a partir 

de Janeiro de 2021, estas suportam praticamente toda a obra, exceto pela 

existência de inadimplência, também mencionada na Assembleia em 17/11/2019 

junto com a aprovação do Orçamento 2020, para cobertura total do custo da obra 

do paver, ainda assim não garante o término total dos 44 mil m2, matemática é 

matemática, a divisão é por condômino, se um não pagar a obra não termina e 

aí dependemos de economias e recebimentos de inadimplências: 

Transcrição 6 de parte do texto de Assembleia de 17/11/2019(Aprovação 

do Orçamento 2020) e slide 38 e 43 Planilha Power Point apresentada na AGE 

e links publicado na página do condomínio à época, 

http://rivieradopoente.com.br/wp-

content/uploads/2019/11/Apresenta%C3%A7%C3%A3o-para-17.11.2019.pdf    

e     http://rivieradopoente.com.br/wp-content/uploads/2019/11/Ata-A.G.O-

17.11.2019-Contas-2019-e-Or%C3%A7amento-2020.pdf, 

 Slide 38 

 Slide 43 

O comunicado de 01.06.2020 do Síndico foi uma recomunicação e alerta a todos 

sobre o que já havia sido mencionado sobre o financeiro da Obra o Paver na 

http://rivieradopoente.com.br/wp-content/uploads/2019/11/Apresenta%C3%A7%C3%A3o-para-17.11.2019.pdf
http://rivieradopoente.com.br/wp-content/uploads/2019/11/Apresenta%C3%A7%C3%A3o-para-17.11.2019.pdf
http://rivieradopoente.com.br/wp-content/uploads/2019/11/Ata-A.G.O-17.11.2019-Contas-2019-e-Or%C3%A7amento-2020.pdf
http://rivieradopoente.com.br/wp-content/uploads/2019/11/Ata-A.G.O-17.11.2019-Contas-2019-e-Or%C3%A7amento-2020.pdf


 
Assembleia de 17/11/2019, visto que nem todos vão às Assembleias, vejam 

abaixo: 

Transcrição 7 de parte do texto de Assembleia de 17/11/2019(ATA – 

Página 6 e 7 Prestação de Contas do Paver) apresentada na AGE e link 

publicado na página do condomínio à época, http://rivieradopoente.com.br/wp-

content/uploads/2019/11/Ata-A.G.O-17.11.2019-Contas-2019-e-

Or%C3%A7amento-2020.pdf 

  

 

O comunicado da necessidade em 01.06.2020 foi motivado por termos 

compromisso com a CIPARTE fabricante dos tijolinhos, onde mais 12 parcelas 

a partir de Janeiro de 2021 são inevitáveis se segurarmos o preço dos 

R$27,00/m2 do tijolo. 

O comunicado não teve o intuito de apavorar os condôminos e sim prevenir a 

todos financeiramente. A obra é bonita mas os custos são inerentes e o 

fornecedor dos tijolinhos, para manter o preço do m2 aos R$27,00, propôs 

manter o fornecimento da metragem mensal inicial, 2.000 m2, para receber 

depois e com isso nós adiantamos a obra agora para pagamentos futuros, mas 

isso é impossível sem um feedback de todos, sendo este síndico já 

compromissado no que foi decidido na AGE de 17/11/2019, em que seria 

proposto chamada de capital em Assembleia Futura, na verdade vai fazer 

acontecer, sendo o comunicado apenas uma informação, que devido à 

pandemia não fizemos ainda uma Assembleia para não contrariar as normas de 

distanciamento e confinamento da COVID 19: 

Transcrição 8 de parte do texto de Assembleia de 17/11/2019(ATA – 

Página 8 Prestação de Contas do Paver) apresentada na AGE e link publicado 

na página do condomínio à época, http://rivieradopoente.com.br/wp-

content/uploads/2019/11/Ata-A.G.O-17.11.2019-Contas-2019-e-

Or%C3%A7amento-2020.pdf 

http://rivieradopoente.com.br/wp-content/uploads/2019/11/Ata-A.G.O-17.11.2019-Contas-2019-e-Or%C3%A7amento-2020.pdf
http://rivieradopoente.com.br/wp-content/uploads/2019/11/Ata-A.G.O-17.11.2019-Contas-2019-e-Or%C3%A7amento-2020.pdf
http://rivieradopoente.com.br/wp-content/uploads/2019/11/Ata-A.G.O-17.11.2019-Contas-2019-e-Or%C3%A7amento-2020.pdf
http://rivieradopoente.com.br/wp-content/uploads/2019/11/Ata-A.G.O-17.11.2019-Contas-2019-e-Or%C3%A7amento-2020.pdf
http://rivieradopoente.com.br/wp-content/uploads/2019/11/Ata-A.G.O-17.11.2019-Contas-2019-e-Or%C3%A7amento-2020.pdf
http://rivieradopoente.com.br/wp-content/uploads/2019/11/Ata-A.G.O-17.11.2019-Contas-2019-e-Or%C3%A7amento-2020.pdf


 

 

De qualquer forma em Novembro/2020, teremos oportunidade de explicar a 

todos em Assembleia, pois, o custo atual do m2 do paver é R$27,00 chegando 

aos R$44,56 com este fixo(tijolinhos) e os variáveis(grama-canaletas, serviços-

locação de máquinas-pó de pedra etc...), com necessidade de aporte de 

parcelas, conforme comunicado simples de 01.06.2020. 

Temos que ser razoáveis e sinceros com todos, demonstrar como executamos 

as despesas, incluindo as despesas de capital como o Paver, sendo sempre 

explicado e aprovado nas Assembleias e remetido em todas as apresentações 

soberanas de que haveriam necessidades de novas parcelas até o final da obra, 

mas se o condômino não aparece na Assembleia ou não lê as Atas fica tudo 

mais difícil de entender depois de alguns meses passados. 

Vale ressaltar que sempre estaremos com todos os documentos hábeis 

contabilizados a disposição de todos e o mais transparente em tudo no site 

www.rivieradopoente.com.br. 

Em resumo, tudo que falamos acima, já sabíamos do valor desde o início, 

principalmente na AGE de 21.07.2019 antes de iniciar a obra mas, primeiramente 

colocamos 24 parcelas de R$167,03 assim aprovadas para o inicio da obra, e na 

verdade em Janeiro de 2020 era para termos passado para R$212,00 valendo 

até Junho/2021 mas AGE de 21.07.2019 deixou para que decidíssemos neste 

ano, o que daria para cobrir quase que 100% da obra não fosse isso interferido 

pelos inadimplentes e então necessitamos de prorrogar mais 12 parcelas do que 

já vinha sendo descontado, que ao final será praticamente o mesmo valor 

individual para cada condômino. Quem não entendeu entenderá em Assembleia 

de Novembro de 2020 que explicaremos e seguiremos pra frente com isso tudo, 

mas venha e participe da Assembleia, caso contrário não saberá como funciona 

seu Condomínio. 

Isso tudo é viver em condomínio, decidir em conjunto, por Assembleias 

soberanas, rateando as despesas comuns e de investimentos, reservando 

fundo, disponibilizando os serviços de manutenção e segurança com 

contratação de pessoal, materiais e algumas terceirizações, fora isso a outra 

forma é termos um imóvel em áreas desprotegidas e sem infraestrutura coletiva. 

Atenciosamente. 

JOSÉ MARCIO MIRANDA 

SÍNDICO/PRESIDENTE 

http://www.rivieradopoente.com.br/

