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ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA SOCIEDADE CIVI L   
         RESIDENCIAL POENTE, REALIZADA EM 10 DE MAR ÇO DE 2012 

 

     Aos 10 dias de março de 2012 (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 ce convite no mesmo local , chamamento pelo Site e publicação no 
Jornal de Londrina na data de 01 de março de 2012, conforme estabelece o Estatuto 
desta Sociedade , adiante descrito. 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. Claudinei A. Garcia  
3. Aparecido Passoni  
4. Gilberto L. Martins  
5. Euclides Veronez  

Leu-se o edital de convocação para a assembléia, quando foi apresentado o jornal 
com a referida publicação. O Sr. Aparecido Passoni explicou que o  balancete do ano 
fiscal não seria apresentado naquele momento porque o conselheiro  sr. Willian, 
tinha demorado mais de nove meses para entregar os balancetes d 2010 , o que 
atrasou, mas que o mais rápido possível seriam disponibilizados  os balancetes 
mensais , o que aliás seriam comum nesta gestão, o que foi aprovado por todos.Em 
seguida o presidente apresentou as melhorias executadas e em execução na 
sociedade. Foi proposto por todos que devem ter mais festas no condomínio , 
principalmente no final de ano .As melhorias são: luzes verdes metálicas  no trevo 
,bosque , capela, área verde; término do trapiche fixo e aumento da rampa de 
lançamento de barcos; manutenção da vias com pedras , regularização clube e 
adjacências na matrícula e apresentado o levantamento topográfico e imagem de 
satélite; venda de um trapiche móvel e compra de um trator com esta venda (parte) e 
o restante pelo condomínio; instalação de internet; cobrança de inadimplentes e 
recebimento de reais atrasados por estes , além de juros e multas.Foram expostas as 
dificuldades como: aluguel de casas para finais de semana, excesso de velocidade , 
local de descarte de galhos e folhas , os entulhos devem ser colocados em caçambas , 
o jornal do condomínio( falta ajuda);registro duplo no cartório de Bela V. do Paraíso 
por erro do Cartório de Porecatu , o que custou R$1.105,00 , além do desgaste e 
perdade tempo, o que resultará em processo judicial contra o Cartório de Porecatu , 
para ressarcimento do dinheiro pago além dedanos morais . Foram expostas as 
propostas para aa gestão: 
                    - construção de uma praça iluminada com bancos e pista de caminhada , 
placas , água e Academia ao Ar Livre 
                       - Iluminação dos coqueiros (todos) 
                       - término do refeitório e WC dos funcionários 
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                       - revitalização do clube e mobiliário 
                       - carreatas de Natal , Ano Novo e Carnaval com desfile de blocos 
                       - quiema de fogos no meio da represa  
                       - racionalização do uso das rampas com multa de até um salário 
mínimo aos infratores 
                        - Lei da estrada municipal com faixa de domínio 
                        - estudo para instalação câmeras de segurança  e de controle de 
velocidade nasa vias e nos locais comuns 
                        Foi eleita por unanimidade a nova diretoria: 
                       1. Hélio Bonafini – presidente 
                       2. Hélio Ferreira – vice-presidente 
                       3. Gilberto L. Martins- 1º secretário 
                       4. Florisnaldo Consulin- 2º secretário 
                       5. Claudinei A. Garcia – 1º tesoureiro 
                       6. Euclides Veronez – 2º tesoureiro 
                        Suplentes:  
                       1. Osmário Cândido Pereira 
                       2. Etiane Fernandes Bogo Almeida 
                       3. Osvaldo Cândido Neto 
                        Conselho Fiscal 
                        1. José Carlos Monteiro 
                        2. Irineu Lucas Koch 
                        3. Osnei Carlos Tonelli 
 
                      Sendo que nada mais foi tratado , e sendo todos os itens e dúvidas a 
contento , o presidente encerrou a assembléia 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 
 
Em tempo:  A taxa de manutenção , foi aprovada por todos, passando para R$125,00 
( cento e vinte e cinco reais mensais) . A cobrança de água será doravante , 
proporcional , ou  seja , mínimo de 10 m3 : R$10,00 (dez reais) ; de 10,01m3 até 
20m3 : R$15,00(quinze reais) ; de 20,01 até 30m3 : R$20,00 (vinte reais) ; de 30,01 
para cima :  R$ 25,00 (vinte e cinco reais) para cima :  R$ 25,00 (vinte e cinco reais), a  cada 10  M3 ( dez metros cúbicos).


