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                é a gente que faz
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Comitê Executivo

Conselho Diretor

Decisões da reunião realizada em 03 de abril de 2017.

Capela: analisada a utilização da capela para a realização da missa 
e eventos aos sábados. Ficou definido que na data que houver 
reserva para casamento e em não havendo acordo com relação a 
data e horário, a missa, neste dia especificamente,  será cancelada.

Ação Correios: Em busca de solução para a entrega das correspon-
dências, dentro dos residenciais, devido a não termos obtido êxito 
na ação dos Correios, foi apresentada proposta realizada por outro 
escritório jurídico, para novas ações administrativas e/ou jurídicas, 
para ser aprovada na reunião do Conselho Diretor.

Energia Distribuída: Apresentação pela empresa Energiciti de 
proposta de energia distribuída para a redução da conta de 
iluminação dos residenciais.

Outros assuntos foram tratados, como a rescisão de Colaborador; 
Análise de novas propostas para vigilância e portarias; Totens 
Hojeti e transferência do setor de distribuição para a P1.

Decisões da reunião realizada em 10 de abril de 2017.

Apresentação do Balanço 2016: Após a apresentação de parecer 
favorável pela aprovação das contas pelo Escritório de 
Contabilidade, Empresa de Auditoria Externa e Conselho Fiscal, o 
Balanço foi aprovado por unanimidade dos Conselheiros presentes.

Eleição do Comitê Executivo: a atual diretoria foi reeleita com a 
alteração do vice-presidente do Residencial Andorinhas, 
assumindo o cargo a Srª Shirley Vargas Prudêncio Rebeschini.

Contratação de escritório especialista para grandes causas: 
Aprovada a contratação do escritório jurídico René Dotti para novas 
ações com relação a entrega de correspondências dentro dos 
residenciais.

Ajuste plano de obras e orçamento: aprovado pequeno ajuste no 
orçamento contemplando a contratação de mais um colaborador 
para o setor de distribuição, a  partir da redução de custos na 
renovação de contratos com fornecedores.

Iluminação interna: Aprovada a contratação de uma empresa 
especializada de consultoria para orientação na substituição das 
luminárias do residencial.
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velocidade máxima de 30 km/h*
*aprovada pelo Comitê Executivo e Conselho Diretor, em fase de implantação
(troca de placas e campanhas).

Assembleia Geral Ordinária
A  Assembleia  Geral  Ordinária  da 
Associação Alphaville Graciosa Residencial 
aconteceu no dia 26 de abril, no restaurante 
do Alphaville Graciosa Clube. Foi realizada 
a apresentação das contas de 2016, que 
foram aprovadas por unanimidade pelos 
presentes, sem ressalvas. Durante a 
Assembleia também foi apresentado o 
resumo das ações realizadas no período.

Informamos que está disponível no site da associação, desde o dia 28 
de abril, a DRE de março de 2017. Para visualizar a DRE, acesse o 
menu Institucional e na sequência o menu  Balancetes.

DRE Março de 2017

Cartão de acesso por aproximação

Recadastramento
prestadores de serviços/secretárias do lar

www.alphapr.com.br
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Os proprietários e membros do grupo 
familiar podem utilizar o cartão de 
acesso por aproximação, nas 
portarias dos residenciais. O mesmo 
pode ser adquirido no setor de 
cadastros, na Av. Thomas Edison de 
Andrade Vieira, 818, com um custo 
unitário de R$ 6,00, que será cobrado 

em uma única vez junto com a taxa da 
Associação. Este cartão, além de facilitar o acesso nas portarias, no 
futuro, servirá de comprovante para obtenção de descontos, junto a 
empresas conveniadas. Em caso de dúvida, favor entrar em contato 
com o setor de cadastros da Associação pelo telefone 3675-4800.

Os prestadores de serviços e/ou secretárias do lar, já podem utilizar os 
crachás com foto e código de barras para acesso nos residenciais. 
Os formulários podem ser obtidos junto as portarias, nas quais 
também poderão ser feitas as fotocópias dos documentos exigidos.
O uso do crachá, agiliza a entrada e saída dos prestadores de serviços, 
além de aumentar consideravelmente o nível de segurança do sistema.
Mais informações podem ser obtida no telefone 3675-4800, setor de 
cadastros, no e-mail cadastros@alphapr.com.br e em nosso site 
http://alphapr.com.br/site/seguranca/.

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



Mensagem do AlphaAjuda:
Uma Páscoa doce e de muito amor! 
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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, 
Sumaya Chede Cansini e Wanderley Silva.

Conselho Fiscal: 
Presidente - Marco Iran Jacyczen Cordeiro

Cristian Cleverson Clausen
Márcia Regina Nava

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 - Shirley Vargas Prudêncio Rebeschini 

Vice Presidente Araucárias - Paulo Roberto Oliveira

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

Vai construir ou reformar?

Este foi o resultado da ação deste grupo

Ajudamos a adoçar a Páscoa de mais de 600 crianças e ainda 

distribuímos amor para pessoas e famílias necessitadas e um lar 

de idosos. Além dos bombons doados por este grupo, através da 

nossa parceria com a Associação, recebemos uma linda doação da 

Ritz Chocolaterie.

Atendemos as instituições apoiadas pelo AlphaAjuda � Projeto 

EDUCA, Projeto Sociedade Crescer e CEI Betânia � e ainda consegui-

mos apoiar outras ações/projetos sociais: Lar de Meninos Pequeno 

Príncipe; Lar dos idosos Vitória Régia; CMEI Boa Vista, Colombo; 

Recanto Esperança; Vila Pantanal (comunidade de catadores de 

papel e Ubuntu (distribui refeição para moradores de rua).

Todos eles são projetos e 

ações responsáveis e que 

de fato precisavam de 

ajuda. Quando unimos 

nossas forças, o resultado 

de nossas ações e do 

nosso carinho atinge muito 

mais corações!

Desejamos que todos 

tenham tido uma Feliz 

Páscoa com suas famílias e 

que o amor esteja sempre 

em nossos corações!

Um enorme obrigado!

Dicas para seu Pet 
Clinivet - Programa SER Alphaville 

Você sabia que seu amigo cão ou gato também pode ter dor de dente? 
Porém algumas vezes se torna difícil identificar, porque raramente 
apresentam sinais comportamentais até que o problema esteja em 
fase avançada. Por isso agende uma avaliação odontológica!

Aos associados interessados em ajudar nas causas do Programa SER 
Alphaville, é possível realizar uma doação voluntária de qualquer 
quantia, no boleto de cobrança da Associação. Maiores informações 
em relação ao termo de adesão para doação mensal, favor entrar em 
contato com a Sede da Associação através do telefone 3675-4800.

Parceiro e colaborador do 
Programa Ser Alphaville:

www.clinivet.com.br
e-mail: regina@clinivet.com.br
Fones: 3069-3336 /99646-6244

Solicitamos aos associados que estão com plantas trepadeiras (Jasmim 
dos Poetas, Bougainville, Glicínea, entre outros) nas árvores, como 
também nos postes de iluminação pública, a retirada das mesmas.

Retirada de plantas trepadeiras

Coleta de Pinhão PROIBIDO
COLHER PINHÃO

Visando a preservação de nossa fauna, 
estamos proibindo a coleta de pinhões 
nos parques e áreas de preservação. Esta 
semente é a refeição de muitos roedores 
que vivem nestes locais, e se abastecem 
ao máximo até a chegada do inverno.

O Departamento Técnico da Associação dispõe de uma equipe de colaborado-
res dedicados a fornecer orientações referente à obras, reformas e projetos.

Contatos:

Ada Frota - Gerente Técnica - Telefone: 41 3675-4800 Ramal 172 
e-mail: gertec@alphapr.com.br

Marilene Konrath � Fiscal do Meio Ambiente - Telefone: 41 98432-0826
e-mail: meioambiente@alphapr.com.br

a a a
2  a 5 : 08h às 12h - 14h às 18h - 6 : 08h às 12h - 14h às 17h

José Diniz � Encarregado Geral - Telefone: 41 98432-5448
e-mail: obras@alphapr.com.br

a a a
2  a 5 : 07h15m às 12h - 13h às 17h15m - 6 : 07h15m às 12h - 13h às 16h15m

Endereço: Av. Thomas Edison de Andrade Vieira, nº 818, 1º piso.
Maiores informações consulte os nossos regulamentos no site 
www.alphapr.com.br 


