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Assembleia aprova contas e define novo conselho

A Assembleia Geral Ordinária da 

Associação Alphaville Graciosa 

Residencial realizada no restau-

rante do Alphaville Graciosa Clube, 

no dia 19 (Dezenove) de abril de 

2016 contou com presença de 

aproximadamente 120 associados. 

Durante a assembleia foi realizada 

a apresentação das contas 2015, 

aprovadas por unanimidade pelos 

presentes, sem ressalvas. 

A reunião contemplou também a 

eleição do Conselho Diretor e 

Fiscal 2016/2018, resultando, por 

votos, nos nomes indicados neste 

informativo. Foram contabilizadas 

371 votos colocados nas urnas. 

Durante a Assembleia também foi 

apresentado o resumo das ações 

realizadas na Gestão 2014/ 2016. 

Conheça a nova diretoria da Associação 

Segue abaixo o novo Conselho Diretor e Conselho Fiscal:

CONSELHO DIRETOR
Presidente - Darlan José Dall´Agnol
Vice Presidente - Hugo Wichert Junior
Primeiro Secretário - Jaime Sommer
Segundo Secretário - Shirley Vargas Prudêncio Rebeschini

COMITÊ EXECUTIVO
Presidente - Nelson Shinobu Sakuma
Diretor Administrativo/ Financeiro - Carlos Alberto Barbosa Lima
Diretor Segurança/ Manutenção - Juliano Jansen de Mello Nodari
Vice Presidente Iguaçu - Luciano Plugge Freitas
Vice Presidente Parati - Pablo Eneas Marlangeon
Vice Presidente Andorinhas - Wanderley Silva
Vice Presidente Araucárias - Paulo Roberto Oliveira

Demais integrantes do Conselho Diretor:                          
Elenice Martins Krick, Marcia Ribeiro Malina, Rosangela Aparecida 
Borges Ramos, Silvana Lisot e Sumaya Chede Cansini

Suplentes: (Em ordem de eleição)                                               
Narbal Dieter, Glauco Lúcio Gonçalves Lopes e Rogério Alexandre dos Santos

Conselho Fiscal: 
Presidente - Marco Iran Jacyczen Cordeiro
Cristian Cleverson Clausen e João Paulo Ballarotte

Suplentes: (Em ordem de eleição)
Marcia Regina Nava e Claudia Jacqueline de Abreu

MãeMãe �inônimo de amor forte �inônimo de amor forte 
 e incondicional e incondicional

Desejamos um 
Feliz Dia das Mães
Homenagem àquelas que, presentes 
ou não, nos deram o nosso primeiro lar. Trânsito seguro

                é a gente que faz

Trânsito seguro
              é a gente que faz

Velocidade máxima 
50 km/h na área externa (vias de acesso aos Residenciais)

40 km/h na área interna dos Residenciais  e 

30 km/h nas áreas indicadas (interna dos Residenciais).

Numeração e Caixas Postais

Atualmente há no residencial uma série de 
casas sem a numeração exposta em local 
visível e também casas sem a caixa postal 
adequada. Ambos os casos geram problemas 
para recebimento das correspondências. 

Solicitamos aos moradores enquadrados em qualquer destes casos que 
providenciem com urgência a numeração e as caixas postais, sob pena 
das correspondências serem devolvidas aos remetentes pelos Correios.

Qualquer dúvida sobre a colocação destes itens, entre em contato com 
a Associação pelo telefone 8432-5448 (José).
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> DÚVIDAS, SUGESTÕES OU RECLAMAÇÕES, LIGUE PARA 3675-4800, ou envie um e-mail para o gerente da área.

> HORÁRIO ATENDIMENTO SEDE ADMINISTRATIVA: SEG a QUI das 8h às 12h e das 13h às 18h - SEXTA das 8h às 12h e das 13h às 17h

Conselho Diretor
Presidente - Darlan José Dall´Agnol

Vice Presidente - Hugo Wichert Junior
Primeiro Secretário - Jaime Sommer

Segundo Secretário - Shirley Vargas Prudêncio Rebeschini
O Conselho Diretor  é composto ainda pelos seguintes associados:
(relação em ordem alfabética), Elenice Martins Krick, Marcia Ribeiro 

Malina, Rosangela Aparecida Borges Ramos, Silvana Lisot e 
Sumaya Chede Cansini.

Conselho Fiscal: 
Presidente - Marco Iran Jacyczen Cordeiro

Cristian Cleverson Clausen
João Paulo Ballarotte

Comitê Executivo:

Presidente do Comitê Executivo - Nelson Shinobu Sakuma

Diretor Administrativo/ Financeiro - Carlos Alberto Barbosa Lima

Diretor Segurança/ Manutenção - Juliano Jansen de Mello Nodari

Vice Presidente Iguaçu - Luciano Plugge Freitas

Vice Presidente Parati - Pablo Eneas Marlangeon

Vice Presidente Andorinhas - Wanderley Silva

Vice Presidente Araucárias - Paulo Roberto Oliveira

Acompanhe as atividades da Associação em nosso site - www.alphapr.com.br  

Conheça as propostas da nova Diretoria

11 dos 16 candidatos eleitos para a nova Diretoria da Associação, gestão 
2016/2018, apresentaram algumas propostas de trabalhos para esta 
gestão, que reproduzimos abaixo para conhecimentos dos associados:

ADMINISTRAÇÃO

� PADRONIZAÇÃO � Implantar sistema ISO de Prestação de Serviços e 
Gestão Ambiental, em busca da consolidação e aprimoramento dos 
processos e normas administrativas e de meio ambiente;
� TRANSPARÊNCIA � Manter a publicação dos balancetes em até 30 dias 
após o mês do mesmo e o envio mensal do Relatório da Auditoria aos 
Conselheiros, nos moldes que está sendo feito pela atual gestão;
� REGIMENTO INTERNO � Atualização e obediência ao Regimento Interno 
da Administração, na contratação de fornecedores, produtos e serviços 
bem como pessoal próprio, e observância deste Regimento na demissão 
de pessoal próprio;
� CONVÊNIOS � Estabelecer convênios com empresas para descontos a 
funcionários e associados, na compra de produtos e serviços, em troca da 
divulgação destes fornecedores junto aos funcionários e associados;
� ALTERNATIVAS DE TRANSPORTE COLETIVO � Buscar alternativas. 
Entre outras, a possibilidade de linha de ônibus convencional entre as 
portarias e a estrada da Graciosa, favorecendo secretárias do lar, 
prestadores de serviços ou mesmo moradores;
� REDUÇÃO DOS CUSTOS DA ILUMINAÇÃO INTERNA � Buscar 
alternativas para redução do custo da iluminação interna (ruas internas), 
via substituição de tipo de lâmpadas, outros sistemas e/ou ação judicial.

SEGURANÇA

� SISTEMA DE ACESSO � Implantar e adequar o novo sistema de acesso 
nas portarias, priorizando orientações estratégicas de segurança 
apresentadas pela empresa Hagana;
� SEGURANÇA PERIMETRAL � Promover os ajustes necessários e 
revisão do sistema de segurança perimetral;
� UNIDADE DA PM � Continuar e implementar negociações para a 
consolidação de uma unidade da Polícia Militar nas imediações do 
Alphaville Graciosa;
� COMISSÃO DE SEGURANÇA � Consolidar as ações para manutenção e 
aprimoramento da Comissão de Segurança Alphaville, mantendo a união 
das entidades que compõem o complexo Alphaville (Residencial, 
Empresarial, Clube, Alpha Mall, Pinheiros, etc), em busca de soluções e 
execução do planejamento estratégico de segurança.
� CONSEG � Lutar pela manutenção das duas cadeiras que temos hoje no 
Conselho de Segurança de Pinhais;

Fique atento aos animais soltos no residencial

Confira apresentação de nosso 
Residencial, com um resumo 
das principais ações realizadas 
em 2015.  

Acesse: 
www.alphapr.com.br/site/alphaville-atual/

� SINALIZAÇÃO VIÁRIA � Proceder a revisão, complementação e 
atualização da sinalização viária interna, em busca de melhor controle de 
velocidade e reestudo da diminuição da velocidade para 30km/h na parte 
interna;
� RELATÓRIOS E AUDITORIA � Implantar sistema de auditoria e relatórios 
gerenciais, na área de segurança, em busca do aprimoramento dos 
serviços, com a normatização dos procedimentos e elaboração de 
relatórios aos Conselheiros.

OBRAS

� PARQUINHOS E ACADEMIAS AO AR LIVRE � Continuar os trabalhos para 
readequação dos parquinhos e implantação das Academias ao ar livre;
� SALA DE ARQUIVOS � Construir o anexo para guarda dos arquivos e 
viabilizar processo de digitalização dos mesmos;
� ABRIGOS ONIBUS � Melhorar e ampliar os abrigos de ônibus;
� DRAGAGEM DA LAGOA DO PARQUE GRACIOSA � Buscar alternativas 
para efetivar a dragagem da lagoa do Parque da Graciosa.

PROPOSTAS GERAIS

� Observar incondicionalmente o Estatuto Social e os Regulamentos;
� Propor  reforma de estatutos, buscando maior eficiência na 
administração, desmembrando a Diretoria de Segurança em: Técnica, 
Manutenção e Segurança, criando os respectivos departamentos para 
melhor gestão;
� Propor a reforma e atualização dos cadernos para adequação a 
realidade atual;
� Dar publicidade às decisões (ações) do Comitê Executivo e do Conselho 
Diretor, sempre proporcionando e privilegiando, nos termos do Estatuto, a 
participação nas decisões;
� Estreitamento no relacionamento entre os Alphavilles, a fim de 
compartilhar boas práticas;
� Consolidar a interação entre Clube, Empresarial, Residencial e 
Pinheiros, buscando a otimização de resultados que busquem a 
segurança o bem estar de todos;
� Revisão dos contratos em vigor e maior transparência nas ações 
voltadas às contratações;
� Atuação sistemática e efetiva junto aos órgãos municipais, no que tange 
à manutenção e cumprimento dos deveres do Poder Público, respeitando 
e aprimorando os acordos já realizados;
� Buscar uma maior atuação dos Vice-Presidentes dos residenciais, junto 
ao Comitê Executivo.

Relatório de Atividades 2015 

Informamos que os animais soltos, quando recolhidos dentro dos 
residenciais, são encaminhados para o canil da Associação, para aguardo 
da retirada pelo proprietário. Caso o animal recolhido não seja 
reclamado dentro de 72 horas será encaminhado para a adoção. 

Ao identificar o proprietário além da aplicação da 
multa prevista, ele deverá pagar também a 
hospedagem referente aos dias que o animal 
esteve no canil da Associação.


