




























ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA

EM 05 DE MARÇO DE 2009.

 

Aos cinco dias de março de 2009, reuniram-se os sócios e representantes legais da AREA 
Associação Residencial e Empresarial Alphaville, constantes da lista de presença, nas 
dependências do Auditório Alphaville (antigo Cine Teatro), à Calçada Flor de Lótus, 78, em 
Barueri, SP. Atendendo à convocação do Senhor Presidente do Conselho de Administração, 
expedida nos termos dos Estatutos Sociais da Associação, publicada em 20 de fevereiro de 
2008 no jornal Folha de Alphaville, página C5, e também enviada a cada sócio pelo correio. 
O Relatório da Diretoria sobre as atividades do ano 2.008, e as demonstrações financeiras, 
foram publicados na página da associação na internet (www.area-alphaville.org.br). A 
Assembléia foi instalada em segunda chamada, às 9:00 horas, pelo Presidente do Conselho 
de Administração, Sr. Roberto de Albuquerque, que indicou o Sr. José Damião Lycarião para 
presidi-la, e aclamado, por sua vez indicou a mim, Leonardo Rodrigues da Cunha para 
secretariá-la. Iniciando os trabalhos, o Sr. Presidente certificou-se de que todos haviam 
recebido os documentos informativos junto com a convocação e assinado a lista de 
presença e passou aos assuntos da pauta:

1) Leitura da ata da assembléia anterior. A Ata da Assembléia Geral Ordinária de 26 de 
fevereiro de 2008, foi lida e aprovada por unanimidade e o Sr. Presidente passou ao 
segundo item:

2)Apreciar e deliberar o Relatório Anual e Contas da Associação elaboradas pela Diretoria 
Executiva relativos ao exercício de 2008. O Sr. Presidente  da Diretoria fez um breve 
relatório sobre as atividades da AREA em 2008, ressaltando que a AREA deu continuidade 
à instalação dos equipamentos de segurança, construiu duas novas mini-bases, renovou a 
frota de veículos conseguindo cumprir o plano orçamentário com um resultado financeiro 
muito próximo do previsto. Informou ainda, que as estatísticas registraram nova queda no 
número de ocorrências, apesar do aumento populacional de Alphaville, mantendo a 
qualidade de vida local. Quanto à prestação de contas, o Balanço Patrimonial encerrado em 
31 de dezembro de 2008, em comparação ao ano anterior, as Notas Explicativas, o parecer 
favorável dos auditores independentes, a Ata da reunião do Conselho Fiscal. Todos estes 
documentos tiveram parecer favorável e sem ressalvas e foram disponibilizados no site da 
AREA, e conforme consta da convocação e ainda, foram distribuídas cópias aos presentes. 
Como não houvesse qualquer dúvida a esclarecer, o Sr. Presidente colocou a prestação de 
contas referentes a 2008 em votação obtendo aprovação por unanimidade. A seguir, o Sr. 
Lycarião passou ao terceiro item da pauta:



3) Assuntos Gerais de Interesse Social. Foi apresentada uma projeção com o site da AREA 
na Internet (www.area-alphaville.org.br) demonstrando como acessar as informações 
contidas, organizadas por departamento e disponibilizando todas as informações sociais, os 
serviços prestados, os controles financeiros e as empresas instaladas. E então, não 
havendo outros assuntos, o Sr. Presidente deu por encerrada esta Assembléia Geral 
Ordinária da qual lavrei a presente ata que vai por nós assinada.

 

 

 

Barueri, 05 de março de 2009.

 

 

 

 

Leonardo Rodrigues da Cunha                                          José Damião Bueno Lycarião

        Secretário                                                                       Presidente



ATA  DA  ASSEMBLÉIA  GERAL  ORDINÁRIA REALIZADA EM  08 DE MARÇO  DE 
2007.

Aos oito dias do mês de março de 2007, reuniram-se os sócios e representantes legais da AREA 
Associação Residencial e Empresarial Alphaville, constantes da lista de presença, nas 
dependências do Auditório Alphaville (antigo Cine Teatro), à Calçada Flor de Lótus, 78, em Barueri, 
SP, atendendo à convocação do Sr. Presidente do Conselho de Administração, expedida nos termos 
dos Estatutos Sociais da Associação, publicada em 23 de fevereiro de 2007 no jornal Folha de 
Alphaville, página C5, e também enviada a cada sócio pelo correio. O Relatório da Diretoria sobre 
as atividades do ano 2.006, as demonstrações financeiras, foram publicados na página da 
Associação na internet (www.area-alphaville.org.br). A Assembléia foi instalada em segunda 
chamada, às 9:00 horas, pelo presidente do Conselho de Administração, Sr. Roberto de 
Albuquerque, que indicou o Sr. José Damião Lycarião para presidi-la, e aclamado, por sua vez 
indicou a mim, Leonardo Rodrigues da Cunha para secretariá-la. Iniciando os trabalhos, o Sr. 
Presidente certificou-se de que todos haviam recebido os documentos informativos junto com a 
convocação e assinado a lista de presença e passou aos assuntos da pauta:
1) Leitura da ata da assembléia anterior. A Ata da Assembléia Geral Extraordinária de 28 de agosto 
de 2006, foi lida e aprovada por unanimidade. Com autorização do plenário, o Sr. Presidente alterou 
a ordem da pauta passando ao terceiro item:  3) Apresentação do Projeto de Compostagem de 
Podas. A engenheira ambiental Sra. Carla Cano assessora contratada pela área explicou que a 
compostagem das podas de jardim, por processo de aceleração da degradação biológica 
implantado pela AREA, não utiliza elementos químicos e gera composto orgânico que é excelente 
fertilizante para as plantas. Implantada em terreno concedido pelo DAEE para a AREA, o projeto é 
sustentável, pois ao contrário dos aterros sanitários o mesmo local pode ser reutilizado 
indefinidamente. Além da economia com transporte a uma distância menor, a geração de adubo 
representará uma boa economia para a AREA e associações residenciais que participarem. Após as 
informações adicionais prestadas aos interessados, a apresentação foi concluída e o Sr. Presidente 
voltou ao segundo item da pauta:
2)Apreciar e deliberar o Relatório Anual e Contas da Associação elaboradas pela Diretoria Executiva 
relativos ao exercício de 2006. O Sr. Presidente passou a palavra ao Sr. Adilson Vicari que 
apresentou uma projeção de vídeo detalhando as variações do Balanço Patrimonial encerrado em 
31 de dezembro de 2006, em comparação ao ano anterior, e exibiu as Notas Explicativas, o parecer 
favorável dos auditores independentes, a Ata da reunião do Conselho Fiscal com parecer favorável 
e sem ressalvas, e a Ata da Reunião do Conselho de Administração de 27 de fevereiro de 2007 que 
aprovou as Contas de 2006 por unanimidade. E como não houvesse qualquer dúvida, o Sr. 
Presidente colocou as contas em votação obtendo aprovação por unanimidade. A seguir passou ao 
quarto item da pauta: 4) Assuntos Gerais de interesse social. O Sr. Marcio Cerqueira César 
perguntou sobre a aprovação do Orçamento e o Dr. Paulo Toledo explicou que compete ao 
Conselho de Administração aprovar o Orçamento, como de fato o fez na reunião realizada em 27 de 
fevereiro último. As taxas de manutenção e vigilância foram reduzidas em 2,5% passando de R$ 
240,00 para R$ 234,00 por voto a que o associado tem direito. Em seguida solicitou-me que 
apresentasse o Orçamento e imediatamente projetei slides com as informações sobre as premissas 
e planos que geraram o Orçamento 2007, incluindo renovação da frota, ampliação do sistema de 
câmeras de vídeo, reforma das instalações da Manutenção e etc. em seguida apresentei ainda outra 
projeção sobre a estrutura da AREA e toda a gama de serviços que são prestados aos associados 
e à comunidade. A pedido do Sr. Nelson Pichilliani, o Dr. Paulo Toledo informou que a ação judicial 
contra o Patrimônio da União pela cobrança de taxa de foro com reavaliação unilateral dos imóveis, 
       

          



não obteve liminar e após apresentação de defesa da União e réplica, os autos encontram-se 
conclusos para sentença, desde o dia 28/08/2006, com o Juiz da 17a. Vara da Justiça Federal de 
São Paulo. Também o mandado de segurança contra a cobrança de laudêmios sobre o valor das 
construções não obteve liminar e o processo encontra-se no Tribunal Regional Federal da 3a. 
Região para julgamento do recurso interposto pela AREA da sentença de primeira instância, que 
denegou o mandado de segurança por ela impetrado. Já com parecer do Ministério Público Federal, 
os autos foram remetidos, no dia 22 de fevereiro de 2007, ao Relator do processo, para despacho. 
Embora o andamento das ações lhe pareça favorável, o trâmite deverá ser moroso. O Sr. Nílvio 
Tarricone solicitou á Diretoria que implante um curso de direção defensiva para os associados 
visando à redução de acidentes de trânsito, ampliando assim as modalidades de cursos já 
oferecidos pela AREA e o Dr. Paulo informou que a Diretoria analisará os custos e possibilidade de 
atendê-lo. O Sr. Nílvio solicitou ainda que seja instalado ar condicionado na sede da AREA para dar 
conforto aos convidados em dias de reunião e foi apoiado por todos. Finalmente, foi informado que 
a aprovação da construção das guaritas ad-referendum deverá ser pauta inclusa na próxima 
Assembléia Geral Extraordinária.
E como não houvesse outros assuntos, o Sr. Presidente deu por encerrada esta Assembléia Geral 
Ordinária da qual lavrei a presente ata que vai por nós assinada.

 

Barueri, 08 de março de 2007.

 

 Leonardo Rodrigues da Cunha   José Damião Bueno Lycarião
                  Secretário      Presidente
   

       

          



ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 28 DE AGOSTO 
DE 2006.

Aos vinte e oito dias do mês de agosto de 2.006, reuniram-se os sócios e representantes legais da 
AREA Associação Residencial e Empresarial Alphaville, constantes da lista de presença, na sala de 
treinamento da Base Alpha, com endereço à Alameda Surubiju, 1861, em Alphaville, Barueri, SP, 
atendendo à convocação do Sr. Presidente do Conselho de Administração, expedida nos termos dos 
Estatutos Sociais da Associação, publicada em 11 de agosto de 2.006, no jornal Folha de Alphaville, 
página A10, e também enviada a cada sócio pelo correio. O Presidente do Conselho de 
Administração, Sr. Roberto de Albuquerque instalou a Assembléia em segunda chamada, às 9:00 
horas, fez a leitura do edital de Convocação, e indicou o Sr. Marco Antônio Reynol, que foi aclamado 
para presidi-la e por sua vez, indicou a mim, Leonardo Rodrigues da Cunha para secretariá-la. 
Iniciando os trabalhos, o Sr. Presidente passou ao item único da pauta:

Leitura da Ata Anterior – A pedido do Sr. Presidente li a Ata da Assembléia Geral Ordinária realizada 
em 06 de abril de 2006, que foi então aprovada pelo plenário com apenas uma abstenção.

Eleição do Conselho Fiscal com mandato até fevereiro de 2008. – Foi apresentada a chapa única, 
formada pelos senhores: Osmar Valentini(Centro Comercial Alphaville); Edna Lúcia 
Alves(Gonçalves Gráfica S. A.) e Sérgio Pagano Gonçalves Silva(Redevco do Brasil) para membros 
efetivos, e os senhores Márcio Cerqueira Cesar(Condomínio Eagle Point) e Júlio Cesar 
Gonçalves(Gonçalves Gráfica S.A.) como membros suplentes. Imediatamente a chapa foi eleita por 
aclamação e empossada em suas funções.

Assuntos Gerais de interesse social – O Dr. Paulo Cesar informou que por exigência da Polícia 
Federal a AREA precisa construir quatro guaritas nos pontos de estacionamento de viaturas cedidos 
pela Prefeitura Municipal. Embora o Sr. Prefeito tenha manifestado a intenção de construí-las, não 
há dotação orçamentária da Prefeitura e a urgência em regularizar o alvará de funcionamento junto 
à PF impõe uma solução rápida. Embora o plenário fosse consensualmente favorável à construção, 
a aprovação não faz parte da pauta e assim a diretoria entende ser necessária a providência, “ad 
referendum” da próxima assembléia. A seguir, o Dr. Paulo Cesar informou que a comissão de 
trânsito, nomeada entre os membros do Conselho de Administração, já realizou uma reunião com o 
Secretário de Obras, quando foram apontadas diversas melhorias a serem implantadas. Informou 
ainda que a passagem de pedestres sob a Al. Rio Negro, ligando o calçadão à Al. Madeira, faz parte 
do orçamento municipal para 2007 e já tem seu projeto pronto.
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