
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA SOCIEDADE CIVIL 
RESIDENCIAL POENTE, REALIZADA EM 08 DE MARÇO DE 2014 

 
Aos 08 dias de março de 2014 (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 , subscritores do livro de Presença, 
para  assembléia  geral  geral ordinária  conforme carta de convocação enviada 
individualmente a cada associado , além de  edital  afixado no mural da portaria , edital  
publicado no jornal de londrina , chamamento pelo Site  , além de convocação verbal 
conforme estabelece o Estatuto desta Sociedade . O presidente, Sr. Hélio Bonafini , abriu a 
sessão convidando a mim Gilberto L. Martins para secretariar a reunião. 
 
Foi composta a mesa com os seguintes membros: 
 
1. Hélio Bonafini 
2. Aparecido Passoni 
3. Gilberto L. Martins 
4. Euclides Veronez 
5. Dr. Ricardo Bazone 
6. José carlos Monteiro 
7. Osney Tonelli 
 
Como se tratava do dia Internacional das Mulheres , o presidente fez sorteio de um exemplar 
de orquídeas , quando a srª Magda , esposa do recém condômino da P 17 L 20 , foi a sorteada 
, representando , desta maneira todas as mulheres presentes no dia Internacional das 
Mulheres. Em seguida , o presidente ratificou que a questão do Paver está suspensa até que 
seja  debatida e amadurecida , para que a definição da  colocação dos mesmos nas vias será 
somente quando a maioria absoluta dos associados concordar com com esta situação. Foi 
exposta também a proposta de romper contrato com a empresa Condolondres , que é a 
cobradora da sociedade e que não está dando resultados satisfatórios. Na sequência o sr. 
Claudinei  A. Garcia  diretor desta sociedade  e presidente do Riviera do Nascente , colocou 
a maneira como está resolvendo o problema da inadimplência em seu loteamento , o que foi 
aprovado por todos , sendo que a meta é diminuir a inadimplência  mínimos possíveis. Foi 
exposto pelo presidente que parte destes recursos sejam utilizados para um teste de paver na 
entrada da portaria , mas que será assunto da próxima assembleia. Na sequência o presidente 
apresentou a chapa “Continuidade” falando das melhorias executadas e propostas para a 
próxima gestão, se vitoriosa , como terminar as melhorias e novas melhorias, sempre sem 
onerar muito aos condôminos. Foi também comunicado que o conselho fiscal aprovou por 
unanimidade as contas da diretoria , e que as mesmas  estão à disposição de todos para 
apreciação. Foi oferecida a chance da apresentação de outras chapas para concorrer a eleição 
de nova diretoria. Como não houve apresentação de chapa , o Dr, Ricardo assumiu o controle 
da situação e por aclamação a diretoria proposta foi eleita. Em seguida o sr. Jorge A. 
Almeida , colocou que não era mais candidato , conforme havia anunciado e que não havia 
chapa contrária , mas que queria participar da chapa que acabara de ser eleita por aclamação  
, para fiscalizar os trabalhos e tentando tumultuar  o que já estava pronto , foi questionado 
por vários sócios , quando quase se instalou um tumulto , aliás tentativas que ele faz em 
todas as reuniões , tentando insinuar coisas , mas sem chegar aos extremos porque não 



consegue adeptos e nem tem posição sólida para denegrir a imagem dos diretores, quando 
todos ficam perplexos sem saber os motivos que o levam a isto , assim como seus adeptos 
sem propostas e sem nexo! Desta maneira , mera liberalidade  e por respeito ao dr. Ricardo , 
concordou , a diretoria que fosse feita uma eleição para o conselho fiscal , quando obteu-se 
um resultado de 135 votos a 24 a favor da chapa nº ( continuidade) , que assume por mais 
dois anos a administração desta sociedade para o bem comum dos associados . Fica assim 
ratificada a diretoria para o biênio 2014/2016:  
 
 
1. Hélio Bonafini – presidente 
2. Hélio Ferreira – vice-presidente 
3. Gilberto L. Martins- 1º secretário 
4. Florisvaldo Consulin – 2º secretário 
5. Claudinei A. Garcia – 1º tesoureiro 
6. Euclides Veronez – 2º tesoureiro 
 
Suplentes:  

1. Osmário C. Pereira 
2. Etiane F.B. Almeida 
3. Rosineide Sabino 

 
Conselho Fiscal:  

1. José C Monteiro 
2. Irinwu Koch 
3. Osnei C. Tonelli 

 
Sendo que nada mais foi tratado , sendo todos os itens e dúvidas a contento , o 
presidente encerrou a assembléia   e eu secretário , Gilberto L. Martins , lavrei esta ata  
e assino para ser registrada no Cartório de Bela Vista do Paraíso – PR. 
 
Assinaturas: 
 

           1. Hélio Bonafini – presidente - 
           2. Hélio Ferreira – vice-presidente  - 
           3. Gilberto L. Martins- 1º secretário  - 
           4. Florisvaldo Consulin – 2º secretário  - 
           5. Claudinei A. Garcia – 1º tesoureiro  - 
           6. Euclides Veronez – 2º tesoureiro  - 
 
 
Em tempo : que fique registrado que o sr. Jorge A. Almeida , insinuou que o conselho fiscal 
não é composto de pessoas “IDÔNEAS”  , o que não é verdade , e o que poderá ser motivo 
de processo contra o acusador , que demostra um desequilíbrio psíquico. 
 
 


