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ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA SOCIEDADE CIVIL    
                       RESIDENCIAL POENTE, REALIZADA EM 29/01/2005. 

 
Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de janeiro de 2005 (dois mil três), às 

10h00min (dez horas), na portaria do Loteamento Riviera do Poente, localizado à Av. do 
Poente S/N, nesta cidade de Alvorada do Sul, Estado do Paraná, reuniram-se os senhores 
ASSOCIADOS da SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE ,subscritores do livro de presença, 
para ASSEMBLEIA, conforme edital de convocação, publicado no Jornal Folha de Londrina, 
seção de classificados, página 17, do dia 18 (DEZOITO) de janeiro de 2005 (dois mil e cinco),  
adiante descrito. Começou a reunião às 10 h:30 min (dez horas e 30 minutos) com o Dr. Flávio 
Fioravanti, PRESIDENTE, abrindo a sessão nomeando a mim, , para secretário da Assembléia.  

Foi composta a mesa com os seguintes membros: 
 
1 – FLAVIO FIORAVANTI 
2 – CARLOS ALBERTO RODRIGUES DO VALLE 
3 – HELIO BONAFINI 
4 – CLAUDINEI APARECIDO GARCIA 
5 – SYLLAS MARTINS SILVA 

  
O Sr. Claudinei Aparecido Garcia, Secretario procedeu a leitura  do edital de 

convocação para a Assembléia Geral Ordinária: “EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA 
GERAL ORDINÁRIA - Convocamos os Senhores proprietários de lotes ou representantes legais 
munidos de procuração, do LOTEAMENTO RIVIERA DO POENTE para a ASSEMBLÉIA GERAL 
ORDINÁRIA  a realizar-se no dia 29 (vinte e nove) de janeiro de 2005 (sábado), na portaria do 
Loteamento Riviera do Poente, localizado na Avenida Poente S/Nº, na cidade de Alvorada do 
Sul, Estado do Paraná, às 10h em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) 
dos Senhores proprietários, ou às 10h:30min, em segunda convocação, com qualquer  número 
de proprietários, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 01) Apresentação e aprovação 
do balanço contábil encerrado em 31/12/04; 02) Previsão orçamentária para o ano de 2005; 
03) Revisão da taxa mensal de manutenção; 04) Alteração art. 21 item 1 e 2 do estatuto social 
para designar as datas das assembléias no mês de janeiro de cada ano, em razão do 
fechamento contábil de 31 de Dezembro; 05) Outros assuntos de ordem geral e interesse da 
sociedade. Alvorada do Sul, 18 de janeiro de 2005, Sociedade Civil Residencial Poente.”  

O Presidente iniciou os debates  pelo item nº 01 da ordem do dia, propondo a 
discussão do tema o qual foi aprovado por unanimidade;  

Na seqüência, e com a concordância de todos, o Presidente passou para o  
tesoureiro que fez a leitura do balanço encerrado em 2004.Foi questionado pelo condômino 
Dona Rose Bittencourt, sobre as despesas bancarias, inadimplência e roçadas de terrenos, as 
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questões foram esclarecidas; foi questionado pelo condômino Sr. Mauro Pascotini, sobre as 
despesas de cobrança a questão foi esclarecida a contento pelo Dr. Flavio Fioravanti, houve 
concordância unânime dos condôminos. O balanço do ano de 2004 foi aprovado por 
unanimidade. item nº 2 da ordem do dia, foi lida a previsão orçamentária para 2005; foi 
questionado pelo condômino, Anderson Lima, sobre a cobrança trimestral ou anual da taxa de 
manutenção, foi esclarecido que pode ser feito o pagamento semestral; foi sugerido também 
que a despesas bancarias fossem descriminadas no balanço, foi dito que iria verificar-se a 
possibilidade da inclusão; foi questionado pelo condômino Jorge de Almeida, sobre a aquisição 
da moto e  habilitação dos dois funcionários que foram contratados, que foi esclarecido; foi 
sugerido pelos condôminos que fossem feito um seguro, inclusive contra terceiros para 
motocicleta e  para os funcionários, a diretoria acatando a sugestão verificará os custos e a 
possibilidade de contratar o seguro o mais breve possível. Foi sugerido pela condomina, Dona 
Rose Bittencourt que fosse elaborado pela sociedade um folheto educativo relativo ao meio 
ambiente e coleta de lixo, sendo esclarecido inclusive, que é de responsabilidade de cada 
condômino o recolhimento de todos os detritos das construções, sendo decidido que o folheto 
será providenciado pela diretoria e entregue na portaria a todos os que adentrarem ao 
condomínio; foi sugerido pelo condômino Jorge de Almeida, que os condôminos sejam 
notificados a efetuar a limpeza dos seus respectivos lotes, caso o condômino não efetue a 
limpeza após a segunda cobrança, a sociedade o fará e debitara os custos ao condômino. Após 
as considerações dos presentes o orçamento foi aprovado por unanimidade; 

 Passando para o item nº 3 da ordem do dia, o Presidente informou os 
presentes que a taxa de manutenção para este exercício de 2005, de acordo com o orçamento, 
será de R$-80,00 (oitenta reais), cuja a cobrança será feita trimestralmente, com primeiro 
vencimento para  20 de fevereiro de 2005. A taxa foi aprovada por unanimidade. 

Na seqüência, o Presidente passou para o item nº 4 da ordem do dia, e 

pelas razões apresentadas efetuou-se a alteração do art. 21, itens 1 e 2, do Estatuto Social, 

devendo as assembléias ordinarias realizarem-se, sempre, no mês de Janeiro de cada ano, o 

que foi aprovado por unanimidade; 

Logo em seguida foi dada a palavra a todos os presentes para cumprimento 

do item n 5 da ordem do dia,foi questionado sobre as cercas existentes na área de 

preservação permanente, sendo esclarecido pela diretoria da Sociedade que as cercas 

devem ser retiradas, e que os sócios que mantiverem estarão sujeitos as penalidades legais; 

foi sugerido que seja efetuado fiscalização sobre os pedreiros para que se restrinjam aos 

seus locais de trabalho; foi questionado pelo condômino, Sr. Mauro Pascotini, sobre a com 

construções dos próximos trapiches, foi informado pelo Dr. Flavio , que serão construídos na 

seqüência. Outros assuntos foram levantados, sendo todos escalrecidos e discutidos a 

contento. Nada mais havendo  a ser tratado , o Presidente deu por encerrada a Assembléia 
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as 12 h 56 min. Assim eu,          , que secretariei a presente assembléia,  lavrei  e assino a 

presente ata, juntamente com seus anexos, que será impressa em duas vias pelo sistema de 

computação e devidamente assinada pelos Diretores presentes, e que será registrada no 

Cartório de Títulos e Documentos de Porecatu – PR e arquivada em pasta própria de atas da 

SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL POENTE. Alvorada do Sul, 29 de janeiro de 2005. 

Presidente – FLAVIO FIORAVANTI 
 
Secretario – CLAUDINEI APARECIDO GARCIA 
 
2º Secretario – SYLLAS MARTINS SILVA 
 
Vice – presidente – HELIO BONAFINI 
 
Tesoureiro – CARLOS ALBERTO RODRIGUES DO VALLE 


