








































































ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
REALIZADA EM 07 DE OUTUBRO DE 2.008

 
 
 
Aos sete do mês de outubro de 2.008, reuniram-se os senhores membros do 
Conselho de Administração da AREA – Associação Residencial e Empresarial 
Alphaville, na sua sede social, à Praça Oiapoque, 333 – Alphaville, Barueri - SP, às 
nove horas, atendendo à segunda chamada conforme convocação do Presidente da 
Mesa Diretiva, por todos recebida e protocolada e publicada na edição de 26 de 
setembro de 2.008, do jornal “Folha de Alphaville" e afixada no Quadro de Avisos 
Sociais da Associação, cumprindo integralmente a forma estabelecida nos Estatutos 
Sociais. Iniciando os trabalhos, o Sr. Roberto de Albuquerque, convidou os diretores, 
Paulo Cesar Toledo e Adilson Vicari para compor a mesa, a mim para secretaria-lo e 
ao Sr. Leonardo Cunha para assessorá-lo. A seguir, colocou em pauta o primeiro item 
da Ordem do Dia: Aprovação da ata da reunião anterior - A ata da reunião anterior, 
realizada em 14 de março de 2.008, que já havia sido entregue a todos os 
conselheiros, foi lida e aprovada por aclamação. O Sr. Presidente do Conselho 
passou imediatamente ao segundo item da convocação: Proposição de ação pela 
extinção do aforamento da União.O Dr. Paulo Cesar lembrou que a AREA, em 2005, 
nomeou uma comissão que após estudos, escolheu como patrono o Dr. Artur Leite e 
indicou duas ações que foram impetradas. Um mandado de segurança contra a 
cobrança de laudêmios sobre benfeitorias e uma ação ordinária contra a atualização, 
unilateral, do valor do foro cobrado pelo SPU. A AREA não obteve liminares e as 
ações seguem seu moroso curso, aguardando sentença de primeira instância , e 
apreciação de recursos interpostos.
Após o ingresso dessas ações, surgiram novas teses contra o aforamento, que 
parecem mais fortes e que ganharam sentenças favoráveis em primeira instância. 
Segundo o Sr. Neuman, só uma ação da AREA contra a União é possível, porque as 
ações individuais impossibilitam até a venda do imóvel. Após manifestações 
favoráveis, o Presidente da Mesa colocou em votação e ficou aprovado, por 
unanimidade a realização de estudo/proposta para a ação, que deverá ser 
apresentado na próxima assembléia. Então o Sr. Presidente passou ao terceiro item 
da Pauta: Apresentação sobre obras viárias e trânsito. – O Sr. Leonardo informou que 
algumas obras paliativas já indicadas pela comissão de Trânsito, como a construção 
de baias de ônibus na saída da Rio Negro, a construção de um novo retorno na Rio 
Negro, foram já atendidas. Apresentou uma projeção com o mapa da região e as 
obras que a comissão de trânsito e a Diretoria indicaram como prioritárias ao prefeito 
Rubens Furlan: - Alargamento da Av. Alphaville; Passagem subterrânea para 
pedestres, pavimentação da Pirambóia. (estas já iniciadas) e a construção de nova 
ponte sobre o Rio Tietê, defronte a Al Andrômeda, Novo acesso para a Castello, 
abertura de uma nova avenida ligando a Al. Xingu à Al. Tocantins, e pavimentação da 
marginal esquerda do Tietê, entre Barueri e Carapicuíba.



 O Sr. Neuman disse que é importante que possamos ser ouvidos sobre os projetos 
das obras, pois, citando a passarela de pedestres na Tocantins, o projeto inicial iria 
fechar o acesso ao Posto Rio Negro.
Foram prometidos investimentos de R$ 20 milhões por ano, mas parece que esta 
meta já não será atingida.
A AREA participou ainda da reunião com a comissão de trânsito da Prefeitura de 
Barueri, quando ratificou suas indicações de obras prioritárias e solicitou várias 
providências de fiscalização de trânsito, de segurança para os pedestres e obras de 
infra-estrutura.
Em atenção ao quarto item da pauta, o Dr. Paulo disse que agora que a Prefeitura tem 
uma comissão de trânsito, o conselho como um todo está convidado a apresentar 
problemas e sugestões, que serão encaminhadas. O Sr. Sérgio disse que é preciso 
avaliar o impacto de todos os novos empreendimentos, e atualizar o estudo do 
GPVAT realizado há 10 anos. Foi proposto ao Conselho que todos participem nas 
gestões junto ás autoridades municipais e estaduais em prol dos investimentos 
necessários. A seguir o Sr. Presidente passou ao quinto item da pauta: Outros 
assuntos não passíveis de votação. – O Sr. Adilson relatou sobre a execução 
orçamentária. Para setembro, estava previsto um saldo de R$ 854 mil e o realizado foi 
de R$ 1,142 milhão, 35 % a maior. Embora ainda não tenham sido trocados os 
veículos previstos, há um superávit. O Sr. Márcio Cerqueira Cesar sugeriu um 
abatimento nas contribuições. O Sr. Adilson explicou que a Diretoria estudou uma 
redução na taxa, entretanto, o Shopping Iguatemi iniciou a obra mas por discordar do 
critério estatutário, não está pagando as taxas referentes á área construída, e diante 
da crise internacional, que poderá aumentar a taxa de inadimplência, a Diretoria acha 
melhor continuar monitorando o assunto, reavaliando-o mês a mês.
E como não houvesse outros assuntos, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião 
e lavrei a presente ata, que vai por nós assinada.

 
Barueri, 07 de outubro de 2008.
 
 
 
 
 
Roberto de Albuquerque                            Denise Maria de Oliveira Vicedomini
Presidente                                                                             Primeira Secretária



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



      ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA 
EM 12 DE FEVEREIRO DE 2008.

Aos doze do mês de fevereiro de 2.008, reuniram-se os senhores membros do Conselho de 
Administração da AREA – Associação Residencial e Empresarial Alphaville, na sua sede social, à 
Praça Oiapoque, 333 – Alphaville, Barueri - SP, às nove horas, atendendo à segunda chamada 
conforme convocação do Presidente da Mesa Diretiva, por todos recebida e protocolada e publicada 
na edição de 01 de fevereiro de 2.008, do jornal “Folha de Alphaville" e afixada no Quadro de Avisos 
Sociais da Associação, cumprindo integralmente a forma estabelecida nos Estatutos Sociais. 
Iniciando os trabalhos, o Sr. Roberto de Albuquerque colocou em pauta o primeiro item da Ordem do 
Dia: Aprovação da ata da reunião anterior - A ata da reunião anterior, realizada em 06 de agosto de 
2.007, já havia sido entregue a todos os conselheiros, os quais dispensaram sua leitura e a 
aprovaram por aclamação. O Sr. Presidente do Conselho passou imediatamente ao segundo item 
da convocação: Aprovação das contas da Associação relativas ao exercício findo em 31 de 
dezembro de 2.007. – solicitada a explanar, a diretoria disse que as contas da Associação relativas 
ao exercício de 2.007, foram enviadas a todos os conselheiros, juntamente com o parecer favorável, 
sem ressalvas, dos consultores independentes. Igualmente favorável e sem ressalvas é o parecer 
do Conselho Fiscal, conforme a Ata da Reunião de 08 de fevereiro de 2008. Consultado o plenário, 
o Sr. Presidente verificou que não restava qualquer dúvida e colocadas em votação as contas foram 
aprovadas por unanimidade. A seguir o Sr. Presidente colocou em pauta o terceiro item: Aprovação 
do Orçamento para 2.008, proposto pela Diretoria Executiva – Inicialmente, o Gerente da AREA 
apresentou o Relatório de 2007, demonstrando os serviços prestados e atividades desenvolvidas 
pelos diversos departamentos da Associação. A seguir apresentou a Proposta Orçamentária, 
mantendo os serviços prestados e contemplando melhorias como a construção de duas novas 
mini-bases, renovação de parte da frota ampliação do CFTV e reforma da Manutenção. Para 
equilíbrio do orçamento as taxas precisaram ser aumentadas em 4,7% passando de R$ 234,00 para 
245,00 (duzentos  e quarenta e cinco reais) por voto. O Dr. Paulo César salientou que depois de três 
anos reduzindo as taxas, ainda foi possível propor um reajuste abaixo dos índices de inflação e 
manter a qualidade dos serviços, inclusive com redução das ocorrências de furtos e roubos, apesar 
do aumento da população. Assim explicado, o Sr. Presidente colocou o Orçamento 2008 em votação 
e obteve aprovação unânime, e passou ao quarto item da convocação: - Eleição da mesa do 
conselho de Administração para o período de fevereiro de 2.008 a fevereiro de 2.009. Por 
unanimidade foi proposta  foi reeleição  da atual mesa composta pelo Sr. Roberto de Albuquerque 
para Presidente; o Sr. Marco Antonio Reynol para Vice-presidente; a Sra. Denise Maria de Oliveira 
Vicedomini para Primeira Secretária; e o Sr. Nilton Franco para Segundo Secretário. E como se trata 
de chapa única, foi imediatamente eleita por aclamação e empossada em suas funções. Finalmente, 
o Sr. Presidente colocou em pauta o quinto e último item da pauta: - Outros assuntos não passíveis 
de votação. O Sr. Leonardo Cunha comentou que a principal preocupação percebida na 
comunidade é o agravamento do trânsito e embora o Prefeito tenha garantido que fará 
investimentos de R$ 20 milhões por ano no sistema viário,  somente um eficiente transporte público 
poderá atender a demanda que se vislumbra com o crescimento de Alphaville e sua ligação com a 
Capital. E como não houvesse outros assuntos, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião e 
lavrei a presente ata, que vai por nós assinada.

Barueri, 12 de fevereiro de 2008.

 

 Roberto de Albuquerque    Denise Maria de Oliveira Vicedomini
           Presidente      Primeira Secretária
   

       

          



      ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA 
EM 12 DE FEVEREIRO DE 2008.

Aos doze do mês de fevereiro de 2.008, reuniram-se os senhores membros do Conselho de 
Administração da AREA – Associação Residencial e Empresarial Alphaville, na sua sede social, à 
Praça Oiapoque, 333 – Alphaville, Barueri - SP, às nove horas, atendendo à segunda chamada 
conforme convocação do Presidente da Mesa Diretiva, por todos recebida e protocolada e publicada 
na edição de 01 de fevereiro de 2.008, do jornal “Folha de Alphaville" e afixada no Quadro de Avisos 
Sociais da Associação, cumprindo integralmente a forma estabelecida nos Estatutos Sociais. 
Iniciando os trabalhos, o Sr. Roberto de Albuquerque colocou em pauta o primeiro item da Ordem do 
Dia: Aprovação da ata da reunião anterior - A ata da reunião anterior, realizada em 06 de agosto de 
2.007, já havia sido entregue a todos os conselheiros, os quais dispensaram sua leitura e a 
aprovaram por aclamação. O Sr. Presidente do Conselho passou imediatamente ao segundo item 
da convocação: Aprovação das contas da Associação relativas ao exercício findo em 31 de 
dezembro de 2.007. – solicitada a explanar, a diretoria disse que as contas da Associação relativas 
ao exercício de 2.007, foram enviadas a todos os conselheiros, juntamente com o parecer favorável, 
sem ressalvas, dos consultores independentes. Igualmente favorável e sem ressalvas é o parecer 
do Conselho Fiscal, conforme a Ata da Reunião de 08 de fevereiro de 2008. Consultado o plenário, 
o Sr. Presidente verificou que não restava qualquer dúvida e colocadas em votação as contas foram 
aprovadas por unanimidade. A seguir o Sr. Presidente colocou em pauta o terceiro item: Aprovação 
do Orçamento para 2.008, proposto pela Diretoria Executiva – Inicialmente, o Gerente da AREA 
apresentou o Relatório de 2007, demonstrando os serviços prestados e atividades desenvolvidas 
pelos diversos departamentos da Associação. A seguir apresentou a Proposta Orçamentária, 
mantendo os serviços prestados e contemplando melhorias como a construção de duas novas 
mini-bases, renovação de parte da frota ampliação do CFTV e reforma da Manutenção. Para 
equilíbrio do orçamento as taxas precisaram ser aumentadas em 4,7% passando de R$ 234,00 para 
245,00 (duzentos  e quarenta e cinco reais) por voto. O Dr. Paulo César salientou que depois de três 
anos reduzindo as taxas, ainda foi possível propor um reajuste abaixo dos índices de inflação e 
manter a qualidade dos serviços, inclusive com redução das ocorrências de furtos e roubos, apesar 
do aumento da população. Assim explicado, o Sr. Presidente colocou o Orçamento 2008 em votação 
e obteve aprovação unânime, e passou ao quarto item da convocação: - Eleição da mesa do 
conselho de Administração para o período de fevereiro de 2.008 a fevereiro de 2.009. Por 
unanimidade foi proposta  foi reeleição  da atual mesa composta pelo Sr. Roberto de Albuquerque 
para Presidente; o Sr. Marco Antonio Reynol para Vice-presidente; a Sra. Denise Maria de Oliveira 
Vicedomini para Primeira Secretária; e o Sr. Nilton Franco para Segundo Secretário. E como se trata 
de chapa única, foi imediatamente eleita por aclamação e empossada em suas funções. Finalmente, 
o Sr. Presidente colocou em pauta o quinto e último item da pauta: - Outros assuntos não passíveis 
de votação. O Sr. Leonardo Cunha comentou que a principal preocupação percebida na 
comunidade é o agravamento do trânsito e embora o Prefeito tenha garantido que fará 
investimentos de R$ 20 milhões por ano no sistema viário,  somente um eficiente transporte público 
poderá atender a demanda que se vislumbra com o crescimento de Alphaville e sua ligação com a 
Capital. E como não houvesse outros assuntos, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião e 
lavrei a presente ata, que vai por nós assinada.

Barueri, 12 de fevereiro de 2008.

 

 Roberto de Albuquerque    Denise Maria de Oliveira Vicedomini
           Presidente      Primeira Secretária
   

       

          



ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 
06 DE AGOSTO DE 2007.

Aos seis dias do mês de agosto de 2.007, reuniram-se os senhores membros do Conselho de 
Administração da AREA – Associação Residencial e Empresarial Alphaville, na sua sede social, à 
Praça Oiapoque, 333 – Alphaville, Barueri - SP, às nove horas, atendendo à segunda chamada 
conforme convocação do Presidente da Mesa Diretiva, por todos recebida e protocolada e publicada 
na edição de 27 de julho de 2007, do jornal “Folha de Alphaville" e afixada no Quadro de Avisos 
Sociais da Associação, cumprindo integralmente a forma estabelecida nos Estatutos Sociais. 
Iniciando os trabalhos, o Sr. Roberto de Albuquerque – Presidente do Conselho de Administração, 
compôs a mesa e passou ao primeiro item da Ordem do Dia: Aprovação da ata da reunião anterior 
- A ata da reunião anterior, realizada em 27 de fevereiro de 2007, já havia sido entregue a todos os 
conselheiros, os quais dispensaram sua leitura e a aprovaram por aclamação. O Senhor Presidente 
do Conselho passou imediatamente ao segundo item da convocação: Designação dos integrantes 
que exercerão as funções da Diretoria Executiva, com mandato de agosto de 2007 a agosto de 
2009; - O Senhor Presidente do Conselho informou ao plenário que recebeu a carta subscrita pelo 
Dr. Paulo César Silveira de Toledo , apresentando sua chapa, única apresentada, e que assim a 
designação se daria por aclamação. Passou a palavra ao Dr. Paulo César, que primeiramente fez 
um breve relato dos atos da Diretoria que ora completa seu mandato, destacando que, a AREA teve 
sua condução sem maiores problemas, mantendo a qualidade dos serviços prestados aos 
associados e à comunidade, e que a maior preocupação da Diretoria foi a adequação do 
departamento de Vigilância às normas e exigências da Polícia Federal, que proibiu as rondas, o uso 
de “hi-light” sobre as viaturas e necessitou de inúmeras reuniões e diligências, inclusive até em 
Brasília. Finalmente, com a construção de guaritas blindadas e várias adequações, a vigilância 
obteve sua aprovação e a emissão do Certificado de Segurança. As mudanças não prejudicaram o 
nível de segurança, pois com a conjugação de uma ampla integração com as polícias e Guarda 
Municipal, e o incremento de câmeras de vídeo, bem como ampliação do CCO – Centro de controle 
de Operações, e também a substituição dos fones de emergência por novo modelo de design 
adequado, todos os índices de criminalidade foram reduzidos. Apesar do crescimento populacional. 
No âmbito da Manutenção, a celebração de convênio com o Parque Ecológico do Tietê, permitiu o 
início do programa de reciclagem de podas dos jardins, que mediante processo de biodegradação 
controlada que produz composto orgânico para retorno aos jardins, evitando o uso de adubo 
químico e a redução de detritos destinados ao aterro sanitário, contribuindo em tudo com a 
preservação ambiental. Afirmou que as maiores reclamações passaram a ser sobre o 
congestionamento do trânsito e por isso nomeou a Comissão de Trânsito, que realizou várias 
reuniões e apresentou propostas de melhorias à Prefeitura. Lembrou ainda que a AREA impetrou o 
mandato de segurança contra a cobrança de laudêmios sobre construções e benfeitorias e ação 
ordinária contra a reavaliação unilateral da taxa de foro – ambas com autos conclusos aguardando 
sentença dos juízes, e que em julho, protocolou impugnação administrativa contra o 
recadastramento pretendido pela GRPU- Gerência do Patrimônio da União em São Paulo, e contra 
os lançamentos de foro, desta vez baseada na falta de origem de título da União, pois registro 
original (matrícula 980 – livro 2) menciona a enfiteuse apenas sobre os quinhões 1 e 5, enquanto o 
Centro Empresarial Alphaville foi implantado sobre o quinhão 3.(ainda sem resposta da GRPU). A 
seguir o Dr. Paulo César prometeu continuar priorizando a ampliação das câmaras de vídeo e 
guaritas blindadas e buscar melhorias para o trânsito, especialmente colaborando para a 
viabilização de um transporte público eficiente, como um Veículo Leve Sobre Trilhos ou Metrô. Então 
o Senhor Presidente consultou o plenário e por aclamação foi formalizada a designação da chapa 
única assim composta:

       

          



Paulo César Silveira de Toledo – Presidente; 
Gustavo Godet Tomas – Vice-presidente; 
Paulo César de Lemos – Diretor Secretário; 
Adilson Vicari – Diretor Financeiro; 
Geraldo José Michelotti – Diretor de Segurança; 
Adolpho Yutaka Sato – Diretor Técnico.

A seguir, o Senhor Presidente colocou em pauta o terceiro e item da pauta: - Outros assuntos não 
passíveis de votação. O Sr. Leonardo Cunha comentou que a Prefeitura já está implantando as 
modificações na Al. Rio Negro que visam resolver o congestionamento freqüente no retorno próximo 
à Al. Tocantins e quando entregar as alterações na Avenida Piracema, no Tamboré, implantará mão 
única de direção na Avenida Tamboré para diminuir a quantidade de veículos que fazem retorno da 
Al. Rio Negro para acessar a Rodovia. Informou que a Via Oeste tem um plano para melhoria do 
Cebolão que atualmente não tem capacidade suficiente e congestiona a rodovia. A AREA 
subscreveu uma carta de apoio ao projeto. E como não houvesse outros assuntos, o Senhor 
Presidente deu por encerrada a reunião e lavrei a presente ata, que vai por nós assinada.

Barueri, 06 de agosto de 2007.

 

 Roberto de Albuquerque    Denise Maria de Oliveira Vicedomini
           Presidente      Primeira Secretária
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