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Reunião do Comitê Executivo 
realizada em 19 de fevereiro

Apresentação do projeto do radar interno: o Sr. André, da empresa 
Klint, apresentou o resultado do estudo com os radares em seu 
residencial, que demonstra que os radares fixos tiveram maior 
precisão. Ele irá analisar os radares que podem ser realocados nos 
residenciais para o controle de velocidade.

Manual de Procedimento para o Controle do Bem Patrimonial: foi 
apresentado o manual para controle dos bens patrimoniais da Associação. 
Também foram sugeridas algumas alterações, que serão levadas para 
aprovação em reunião do Conselho Diretor.

Notificação Escritório Jurídico: foi definido que levaremos esse assunto 
para discussão em reunião do Conselho Diretor, onde o nosso jurídico 
estará presente.

Alteração do Plano de Saúde: foi definido que, devido ao valor atual 
praticado no plano de saúde dos colaboradores, estaremos cotando a 
substituição com outras operadoras.

Foram tratados ainda assuntos como Cadastro do Grupo familiar, em que 
foi alterada a nomenclatura para Núcleo Familiar, sendo de responsabili-
dade do morador definir quem pertence ao grupo, autorizando-os através 
de uma declaração específica no setor de segurança da Associação.

Nessa data, também tivemos a participação da Gerente do Departamento 
Técnico, para tratar a respeito de alguns assuntos específicos em relação 
às obras.

Notificação Escritório Jurídico: Foi apresentado aos conselheiros o 
dossiê dos casos relacionados com a notificação extrajudicial enviado 
pelo escritório jurídico que prestava serviço à Associação. Seguindo 
orientação do escritório atual, a Associação deverá aguardar a 
eventual cobrança judicial, para as devidas providências.

Manual de Procedimentos para o Controle do Bem Patrimonial: 
aprovado o manual de procedimentos elaborado para o controle dos 
bens da Associação. O mesmo poderá ser atualizado conforme o 
regimento interno. Foi informado que, no levantamento realizado do 
imobilizado e conciliado com o relatório da contabilidade, restaram 
muitos itens sem valores e datas de aquisição. Posteriormente, serão 
criadas normativas e será constituída uma comissão para a análise da 
contratação de uma empresa especializada para a valoração dos bens - 
ou de um temporário para a realização desse serviço. É a primeira vez 
na história da Associação que é realizado um trabalho desta enverga-
dura para regularizar todo o ativo imobilizado da Associação. 

Assuntos Gerais:

- O Diretor Administrativo/Financeiro informou sobre os últimos 
detalhes de sua reunião com a empresa Eletron, antes de protocolarem 
o projeto de eficiência energética na Copel. Foi realizado um levanta-
mento que prevê a troca de 874 lâmpadas e a inclusão de 274 painéis 
fotovoltaicos, um investimento de mais de R$ 900 mil e uma economia 
anual de R$ 240 mil. Ficando a nosso encargo somente a instalação, 
sendo que a probabilidade de vencermos é grande. O resultando sairá 
entre agosto e setembro deste ano. 

- O Diretor de Segurança e Manutenção apresentou o novo aplicativo da 
empresa Hojeti, explicando a utilização e compartilhando com cada 
membro da Diretoria. O aplicativo ainda está em fase de testes. 

- O Presidente do Conselho Diretor aproveitou para falar a respeito 
do auxílio solicitado pela cavalaria para a reativação do Haras 
Palmital, com a instalação de uma unidade da Cavalaria da Polícia 
Militar e, posteriormente, o desenvolvimento de atividades de 
equoterapia e hipismo.

Reunião do Conselho Diretor 
realizada em 28 de fevereiro
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reativação do 
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A Cavalaria da 
Polícia Militar 
ao seu ladoFeliz Páscoa

2018

Páscoa é tempo de renascer
Que esta data nos motive a 
sempre renovar o sentimento 
de amor em cada família! No site da Associação é possivel 

preencher um formulário de 
autorização para contribuir com 
a reativação do Haras Palmital.

www.alphapr.com.br/site/haras

Para mais informações:

(41) 3675-4800 (Priscila)

Horários da Capela

Na Capela Ecumênica da Associação Alphaville 
além da possibilidade de realização de 
pequenos eventos religiosos, como batizados e 
casamentos, os associados também podem 
participar de Missa, Catequese e Crisma e do Grupo de Oração. A Capela tem 
capacidade para 48 pessoas e está localizada na Avenida Thomaz Edison, 
próximo à portaria do Clube Alphaville. Confira a programação:
� Encontros Catequese e Crisma: Segunda a quinta, das 18h às 19h30 
(informações 99101-1539 com Edili )
� Grupo de Oração Ecumênica das Mulheres: Todas as quartas, das 08h30 às 
10h30
�Estudo bíblico � Café Preto: Todas as quintas, das 07h às 09h 
� Culto de pôr do sol: Todas as sextas, ao pôr do sol
� Grupo de oração �crescendo na fé�: Todas as sextas, das 09h às 11h 
�Missa: Sábados, das 18h às 19h



Nesta Páscoa, vamos trocar 
chocolate por mais educação?

PÁSCOA PARA CRESCER

Programa SER pede ajuda para continuar novo projeto

Neste ano de 2018, o principal objetivo do 
AlphaAjuda será a melhoria da educação e 
informação da comunidade da Vila Zumbi/ Mauá. 

Nós do AlphaAjuda apoiamos várias entidades sociais dessa região, entre 
elas o projeto Sociedade Crescer, que atende em média 100 crianças no 
contraturno escolar, oferecendo refeições e atividades para seu 
desenvolvimento. 

O prédio do Crescer é antigo e precisa de uma revitalização. Nosso grupo já 
iniciou as reformas necessárias, substituindo a cobertura atual e 
finalizando a criação de uma nova sala de aula. No entanto, precisamos 
revitalizar TODAS as salas. 

Nesta Páscoa, já garantimos a doação de chocolates para nossas crianças 
pela Ritzmann, à qual somos muito gratos! Agora, precisamos de ajuda 
para que o coelhinho possa entregar às crianças uma nova biblioteca. 

Se você acredita que a educação é o melhor caminho para as crianças e 
sua comunidade crescerem, abrace a nossa causa e troque seu chocolate 
por uma DOAÇÃO. Se conseguirmos um valor acima da nossa meta, 
realizaremos nosso maior sonho: revitalizar todas as salas e banheiros!

Vamos juntos fazer nossa SOCIEDADE CRESCER?

Doações no site: www.vakinha.com.br/vaquinha/pascoa-para-crescer
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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

Claudia Jacqueline de Abreu;
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  

O Programa SER deu início a mais um projeto envolvendo os cães 
resgatados no entorno do condomínio. Trata-se do Mutirão de Higienização e 
Desinfestação de Parasitas. A ação, realizada no sábado 17 de março, contou 

com a ajuda de voluntários. Shampoos medicamentosos e antipulgas 
foram doados pela VIRBAC; outros voluntários contribuíram com toalhas, 
shampoos caninos e infantis, além de algodão e medicamentos.  

Será dado seguimento à ação no dia 24 de março. Necessitamos, com 
urgência, de VERMIFUGOS. O programa abriga 67 cães que, para terem 
chance de adoção, precisam estar em bom estado de saúde. As colabora-
ções podem ser enviadas para a Associação. Eventuais interessados em 
se voluntariar para o mutirão poderão entrar em contato através do 
telefone: (41) 98814-6882 (Marina). 

Os peludos agradecem a preciosa colaboração de Ricardo Miike!

Informamos que estamos realizando a 
pintura dos meios-fios, que já foi finalizada 
no Residencial Iguaçu e iniciada no dia 12 de 
março no Residencial Parati. A pintura foi 
efetuada com cal pela empresa Grasstecno, 
que fará a manutenção a cada seis meses.

Manutenção Residencial

Informamos que está disponível no site da Associação, desde o dia 28 de 
fevereiro de 2018, a DRE do mês de janeiro. Para visualizar a DRE, acesse 
o menu Institucional e, na sequência, o menu Balancetes.

Demonstração do Resultado do 
Exercício de Janeiro de 2018


