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ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA SOCIEDADE CIVI L   
     RESIDENCIAL POENTE, REALIZADA EM 10 DE OUTUBRO  DE 2009. 

 
Aos 10 (DEZ) dias do mês de outubro de 2009 (dois mil e nove), às 9:45min 

(nove horas e quarenta e cinco minutos), no Clube do Poente, localizado à Alameda Maria 
Eugenia, no loteamento RIVIERA DO POENTE 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, e carta 
encaminhada aos condôminos, adiante descrito.  Começou a reunião com o Sr. Helio Bonafini,  
PRESIDENTE, abrindo a sessão convidando a mim, Claudinei A. Garcia , para secretariar a 
reunião .  

Foi composta a mesa com os seguintes membros: 
 
1 – HELIO BONAFINI 
2 – Claudinei A. Garcia 
3 _ APARECIDO PASSONI 

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

convocação para a Assembléia Geral Ordinária: “EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA 
GERAL ORDINÁRIA .  

O sr Aparecido Passoni, apresentou o balancete parcial da administração.  
 Em seguida o Presidente passou a explanar os itens realizados  de melhorias e 

também os itens vindouros. Foram aprovados os seguintes itens: 
1. Colocação de taxões no asfalto de acesso ao loteamento .                   
2. Plantio de palmeiras e árvores faltantes nas calçadas. 
3. Colocação de latões de lixo nas rampas. 
4.Reforma da Capela 
5.Reforma da quadra de tenis. 
6.Término da quadra de volei . 
7. Reforma do campo de futebol. 
8. Será incrementada a segurança no condomínio 
9. Criação de um site. 
10. Proibição de construção de sobrados a não ser com no máximo 5,5 metros 

do nível zero da rua da frente da construção. 
11. Uniforme para os funcionários. 
12.Mobiliário para a portaria 
 

Outros assuntos foram tratados e discutidos  a contento. Nada mais havendo 

a ser tratado, o Presidente deu por encerrada a Assembléia as 12:00 h .  
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Presidente – HELIO BONAFINI 
  
Vice – Presidente – HÉLIO FERREIRA 
 
  1º  Tesoureiro – Claudinei A. Garcia 
 
 2º Tesoureiro – Euclides Veronez  
 


