
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA SOCIEDADE CIVIL 
RESIDENCIAL POENTE, REALIZADA EM 21 DE SETEMBRO DE 2013. 

 
Aos 21 dias de setembro de 2013 (a.g.n.s.j.c), às 09:30h no clube do Poente, localizado à 
alameda Maria Eugênia, no loteamento Riviera do Poente, nesta cidade de Alvorada do Sul, 
estado do Paraná, reuniram-se os senhores associados desta sociedade, subscritores do livro 
de Presença, para assembléia conforme carta de convocação afixada no mural da portaria , 
faixa e convite no mesmo local , chamamento pelo Site  , conforme estabelece o Estatuto 
desta Sociedade , adiante descrito. O presidente, Sr. Hélio Bonafini, abriu a sessão 
convidando a mim Gilberto L. Martins , mas que fui substituído pelo Sr. José Monteiro , por 
motivo de internação hospitalar para intervenção cirúrgica , para secretariar a reunião. 
 
Foi composta a mesa com os seguintes membros: 
 
1. Hélio Bonafini 
2. Claudinei A. Garcia 
3. Aparecido Passoni 
4. Gilberto L. Martins 
5. Euclides Veronez 
6. Hélio Ferreira 
 
Leu-se o edital de convocação para a assembléia, quando foi explicada a não publicação em 
jornal , por se tratar de uma assembléia extraordinária e assim economizar estes numerários. 
Em seguida , foi feita uma apresentação com slides através de um notebook e televisão de 55 
polegadas , de propriedade do Sr. Hélio Bonafini , portanto sem custo para a sociedade. Foi 
disponibilizada  também uma caixa de som com microfone nas mesmas condições , ou seja, 
sem custo. Nesta apresentação foi feita a prestação de contas das obras executadas ou em 
execução: tubos para drenagem de águas pluviais (200un)  ; canaletas( 600 un ); M.Obra e 
material  ; portaria  ; praça com academia e fonte luminosa que será inaugurada em breve , 
inclusive com iluminação paisagística ;  a reforma do clube que ainda não está concluída , 
mas que será inaugurada ainda este ano ; revitalização paisagística da estrada de acesso ao 
loteamento . Foi ainda apresentada proposta de iluminação das Palmeiras para o início do 
ano e talvez uma parte ainda este ano , dependendo dos numerários disponíveis ; Foi ainda 
apresentada proposta para  orçamento detalhado  , o que será comunicado a todos  sobre a 
colocação de PAVERS tipo bloquete  nas vias  cuja execução será com recursos  rateados 
entre os sócios ; O sr. Euclides  explicou a necessidade  de se aumentar a capacidade de 
extração de água  potável  pelo crescimento do consumo ( só ligações em residências  , já 
somam 216) , que poderá ser a construção de outro poço ou aumento da capacidade da 
bomba , o que for mais viável tecnicamente . Foi explicado que há necessidade de 
manutenção dos bens de uso comum , como os tratores , carreta , vias , combustíveis , 
trapiches , material de consumo e ainda o pagamento de funcionários , além de despesas 
extraordinárias . Foi explicado ainda que o pagamento da  internet será feita por uma lista de 
condôminos com 15 pessoas  que patrocinará as despesas para que se possam instalar as 
câmeras de segurança ainda este ano . Foi colocada em votação a possibilidade de se liberar 
a construção de  SOBRADOS na terceira quadra do loteamento ,ao lado da cerca de sansão 
do campo,  o que foi aprovado por unanimidade . Foi explicado que o dinheiro arrecadado 
para reforma do clube foi gasto nas obras acima descritas e que para que se possa terminar as 



melhorias do clube haveria necessidade de um aporte de caixa de quatro parcelas de R$ 
50,00 ( cinquenta reais mensais) , o que foi aprovado por unanimidade , sendo colocado e 
aprovado pelo sr. Jorge de Almeida que este recurso deverá custear esta reforma e só o 
excedente poderá ser utilizado para outros fins. Foi ainda falado dos inadimplentes , sendo 
que serão tonadas medidas ainda mais duras para se receber estes valores , talvez com troca 
de cobradora e que a taxa de protesto deverá ser reduzida pela nova cobradora , se for o caso. 
Foi confirmada a elaboração de festas pela administração , principalmente a junina e a 
metamorfesta. Foi ainda explicado que todos os comprovantes de pagamento estão à 
disposição no escritório de contabilidade , ainda que pese ter um conselho fiscal que 
fiscaliza.   
 
 
Sendo que nada mais foi tratado ,sendo aprovados todos os itens abordados  e sendo todos os 
itens e dúvidas a contento , o presidente encerrou a assembléia , oferecendo um churrasco de 
confraternização para os presentes e eu Secretario , Gilberto L. Martins, lavrei esta Ata e 
assino para ser registrada no cartório de Bela V. do Paraíso-Pr. 
 
Assinaturas: 
 
1. Hélio Bonafini – presidente 
2. Hélio Ferreira – vice-presidente 
3. Gilberto L. Martins- 1º secretário 
4. Claudinei A. Garcia – 1º tesoureiro 
5. Euclides Veronez – 2º tesoureiro 
 


