Rio de Janeiro, 27 de outubro de 2016
Prezados Moradores e Veranistas do Loteamento Verão Vermelho:
Acreditamos ser de seu conhecimento a existência da APROVVE – Associação de Proprietários do Loteamento Verão Vermelho.
Há algum tempo, o nosso Loteamento vem enfrentando dificuldades por várias razões: ausência, cada vez maior, do poder público na
prestação de serviços de sua competência (recolhimento de lixo, iluminação pública, segurança etc.); limitações da própria Associação para
suprir estas lacunas por falta de um quadro de associados capaz de prover os recursos necessários da Associação.
Temos tentado otimizar ao máximo os recursos e controles da Associação, principalmente com a redução de despesas que não
comprometam de forma significativa os serviços prestados. Entretanto, este esforço não tem sido suficiente para mantermos nossas
contas equilibradas e prestarmos um serviço que atenda às expectativas dos moradores e veranistas.
Com objetivo de aumentar a nossa receita, estamos fazendo um trabalho de aproximação com os não associados. Realizamos uma
pesquisa para investigar a razão da não associação e concluímos que a causa principal é o valor da cota social.
Com base nesta informação, fizemos um estudo para aferir quantas novas adesões seriam necessárias para que pudéssemos baixar o valor
da cota social e alcançarmos o valor suficiente para cobrir nossas despesas. Assim, chegamos aos seguintes números:
CATEGORIA

COTA
PROPOSTA
180,00
45,00
99,00
126,00

PAGANTES
AGO/16
159
45
23
28
255*

AUMENTO DE UNIDADES - %
110
135
150
334
374
398
95
106
113
48
54
58
59
66
70
536
599
638
76.545,00
85.657,50
91.125,00

Casa
Lote
Suíte/casa em lote de 4 ou +
Apart./casa em lote de 2 ou 3
Total
Arrecadação Prevista**
Observações:
* Refere-se ao número de unidades que pagaram em dia a cota do mês de agosto
** Considerou-se o aumento percentual sobre a quantidade pagante de cada categoria existente - o que pode não acontecer nesta mesma
proporção.
Ou seja, para que as cotas pudessem ser reduzidas para os valores acima apontados, precisaríamos, pelo menos, dobrar o número de
associados que pagaram em dia no mês de agosto.
Com isso, teríamos uma arrecadação compatível com as nossas necessidades atuais, já que nossas despesas estão em torno de R$
77.000,00. Se conseguíssemos ainda mais adesões - o que é possível, em um universo de mais de 1.000 unidades - poderíamos aprimorar
os serviços prestados, que é o desejo de todos nós.
Realizamos uma reunião no dia 22/10 com NÃO ASSOCIADOS para dar ciência desta proposta. Alguns apresentaram reclamações sobre a
antiga gestão, outros questionamentos e propostas - que, no nosso entendimento, poderiam retardar os resultados necessários.
Procuramos evidenciar a necessidade prioritária e emergencial de se focar no equilíbrio de nossas contas para cessarmos o nosso déficit
mensal e o acúmulo de dívidas, contando com a "efetiva" atuação de associados (não só financeiramente, mas também com a sua
participação ativa, construtiva e poder de voto em assembleia). Ressaltamos também que o nosso Estatuto prevê em seu Artigo 9º que os
Associados não responderão, solidária ou subsidiariamente, pelas obrigações contraídas pela Associação e seus encargos sociais preocupação apontada por alguns. Felizmente, também conseguimos a compreensão e apoio de outros.
Portanto, gostaríamos de reforçar a importância do trabalho que a APROVVE realiza, que certamente contribui para o bem estar de todos e
valorização do nosso patrimônio. Temos ciência de que muito mais ainda pode ser oferecido - mas isto só dependerá da consciência e união
de todos.
Durante o mês de novembro, levaremos os novos valores para exposição e aprovação de uma Assembléia de associados, no caso de
possível alcance da meta.
Contamos com a sua colaboração e com o seu voto de confiança na atual administração, que só tem o objetivo de superar as dificuldades
para proporcionar melhores condições de vida a todos os moradores e veranistas de nosso Loteamento.
O acolhimento desta proposta deverá ser feito até o dia 18 de novembro, através do formulário em anexo, que deverá ser entregue na
Administração.
Em caso de dúvidas, favor nos contatar através do email financeiroaprovve@gmail.com ou telefone (22) 2646-1566 (9-12h / 12-17h).
Atenciosamente,
Paulo Guimarães
Presidência APROVVE

