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Ata de Reunião de Diretoria – 27/10/2016

Aos vinte e sete de outubro do ano de dois mil de dezesseis, após convocados no dia vinte e
dois de outubro do mesmo ano, reuniram-se os membros abaixo assinados, da Diretoria da
Sociedade Civil  Residencial  Poente,  às 19:30 horas,   na Cidade de Rolândia/PR, a  fim de
dirimir pauta pré-estabelecida, onde decidiram: 

1- Será  realizada  Assembléia  Geral  Ordinária  para  prestação  de  contas  de  2016  e  a
previsão orçamentária de 2017, conforme Artigo 21 e §3º do Artigo 36 do Estatuto;

2- O Conselho fiscal, em atendimento à sua competência, poderá apreciar no Escritório
Contábil Benelli em Alvorada do Sul/PR, os documentos fiscais, entre o dia 14 e 25 de
Novembro/2016, para análise das contas do período de Janeiro a Outubro de 2016, a fim
de emitir Ata em livro próprio, rubricados por todos os seus três membros efetivos para
ser  apresentada  na  data  de  27  de  Novembro  em  Assembléia  Geral  Ordinária,  já
mencionada no item 1 desta Ata.

3- Agenda 2017: Festa Julina em 15.07.2017; 
4- Novo CNAE: Tendo em vista os entendimentos quanto à vários CNAEs existentes e a

necessidade  jurídica  para  decisão,  será  analisado  qual  o  melhor  para  ser  interposto
através de consulto jurídica e análise da atividade econômica.

5- Outras:  Pintura  da  Portaria;  Proteção  da  área  do  campo e  do  Clube  com eucalipto
tratado; Serão cotados preços de sistema de câmeras para torre do Clube, Trapiches,
Rotatórias e Portaria; Será Elaborada uma ficha obrigatória para prestadores de serviços
e obras; Orçar novo reservatório de água com bomba reserva adequada; Recuperação do
escoamento/canaletas  da  rampa  nº  4;  O  outdoor,  placa  de  comunicação  visual  na
Rodovia/Trevo acesso estará sendo reformada em sua estrutura metálica.     

Esclarecimentos:  Os  decks  e  sustentações  parciais  dos  trapiches  estão  sendo  reformados
preventivamente como manutenção;
Ficou decidido que a próxima assembléia será dia 27.11.2016 às 10:00 horas, no Clube do
Poente.
Nada  mais  havendo  encerrou-se  a  presente  reunião  com assinatura  de  todos  os  membros
presentes, abaixo descritos.
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