
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA SOCIEDADE CIVIL 

RESIDENCIAL POENTE, REALIZADA EM 16 DE MARÇO DE 2013 

 

Aos 16 dias de março 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 , subscritores do livro de Presença, 

para  assembléia  conforme carta de convocação afixada no mural da portaria , faixa de 

convite no mesmo local , chamamento pelo Site e publicação no Jornal de Londrina, 

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. Hélio Ferreira 

3. Aparecido Passoni 

4. Gilberto L. Martins 

5. Euclides Veronez 

6. Dr. Ricardo Bazone 

 

Leu-se o edital de convocação para a assembléia, quando foi apresentado o jornal com a 

referida publicação. Na sequência foram apresentados os membros da Diretoria , inclusive  

os do Conselho fiscal , já que alguns condôminos não os conheciam . O Sr. Aparecido 

Passoni , contador desta sociedade ,   apresentou e explicou  o balancete do ano fiscal de 

2012 , salientando que  os balancetes mensais , assim como as notas , estão à disposição de 

todos , que poderão ter acesso aos mesmos após agendamento no mesmo escritório de 

contabilidade com sede em Londrina –Pr , mas também salientou que o balancete foi 

aprovado pelo Conselho Fiscal por unanimidade , o qual é o responsável por tal ato  .  Em 

seguida o presidente apresentou as melhorias executadas e em execução na sociedade. .As 

melhorias são: luzes verdes metálicas no trevo, bosque , capela, área verde; término do 

trapiche fixo e aumento das rampas de lançamento de barcos; manutenção das vias com 

pedras, pinturas de manutenção em todos os locais necessários deste  loteamento , todas estas 

já realizadas e a  regularização do clube e adjacências na matrícula e que está em andamento 

adiantado sendo apresentado o levantamento topográfico e imagem de satélite;  Foram 

expostas as dificuldades como: aluguel de casas para finais de semana, excesso de 

velocidade, local de descarte de galhos e folhas , sendo que os entulhos devem ser colocados 

em caçambas. Com relação aos restos arbóreos dos lotes , ficou deliberado que os mesmos 

deverão ser levados ao local determinado pela diretoria , o qual será informado quando o 

mesmo for negociado com algum proprietário , já que não foi previsto nem pelo 

empreendedor e nem pelos órgãos de fiscalização tal local para descarte dos mesmos. Ficou 

definido ainda que o uso de fogo para queimar restos arbóreos deverá ser , se possível 

abolido neste loteamento. Foi colocado também pelo presidente que é secretário do Meio 

Ambiente de Alvorada do Sul , que tentará conseguir os serviços de picotar estes restos com 

máquina própria , tão logo exista este serviço na Prefeitura. 

 

 

 



O Presidente fez algumas explicações sobre questionamentos de alguns condôminos , como 

se segue: 

 

1. a Internet não será mais financiada pela sociedade , sendo que a mesma será paga pelos 

usuários , no entanto ainda terá um pagamento por força do contrato com a empresa. Haverá 

um acréscimo na mensalidade da mesma para que possa ter prosseguimento  aos serviços , 

sendo que deverá ser encaminhada carta aos condôminos explicando os benefícios da 

internet , principalmente com relação à segurança do loteamento com instalação de câmeras 

o que só será possível com a internet. 

 

2. foi também explicado sobre os pagamentos da nossa assessoria jurídica na pessoa do Dr. 

Ricardo Bazone , cujos valores maiores foram explicados que os mesmos aconteceram por 

acúmulo de mensalidades , o que não mais está acontecendo. O pagamento está sendo 

mensal e nada há atrasado a pagar. 

 

3.o presidente também colocou que as contas estão absolutamente  em dia , apesar dos 

inadimplentes , que estão sendo executados e/ou protestados através da empresa 

Condolondres  , e que desta forma não haveria necessidade de um acréscimo grande na taxa 

de manutenção , sendo necessária somente um reajuste de R$ 10,00 ( dez reais) , para cobrir 

as despesas com o pessoal , e que este é um mérito do trabalho desta diretoria , que faz um 

trabalho imparcial , sem interesses pontuais , objetivando o bem estar de todos  e não  

interesses pessoais . A mensalidade aprovada por todos passa para R$ 135,00 ( cento e trinta 

e cinco reais) , a partir de abril/2013. 

 

4. foi aprovado também que a cobrança de água a partir do mês de abril  será de R$ 1,00 ( 

um real ) por metro , não obstante que haverá uma cobrança mínima de R$ 5,00 ( cinco 

reais ) referentes a cinco metros , que será o pagamento mínimo , independente deste uso , 

por parte dos que têm hidrômetro em seus lotes  . 

Foi comentado também sobre os vazamentos de água dentro dos lotes que são de 

responsabilidade dos proprietários.  

 

5. será construída uma  praça iluminada com bancos e pista de caminhada, placas , água e 

Academia ao Ar Livre , no bosque existente na Alameda Márcia. Serão plantadas várias 

espécies de árvores de flores e frutíferas no local da praça e também na estrada municipal de 

entrada do Loteamento ( dos dois lados) , sendo que haverá uma faixa de domínio municipal 

, para que o arrendatário das terras não mais envenene a grama e as árvores  após plantio de 

suas culturas . O Presidente encaminhará ofício ao sr. prefeito municipal solicitando ajuda 

para aquisição da academia (AAL) , ou então para as canaletas que serão executadas para 

contenção e carreamento das águas pluviais à represa , as quais estão causando problemas 

aos moradores de vários lotes. 

 

6. foi solicitado que seja feito convite por lote para as próximas assembleias , apesar de não 

estar de acordo com o Estatuto 

 

7. Término da reforma do clube 

 

 



 

 

 

8. Estudos  para instalação câmeras de segurança e de controle de velocidade nas vias e nos 

locais comuns, além de manutenção ou troca das câmeras da portaria para que possam 

cumprir seu papel , já que estão com problemas. 

 

9. Foi ainda solicitado que sejam feitos estudos no sentido de orçar sobre a compra de uma 

máquina de fazer “ PAVER” , para cobertura das vias . 

 

Sendo que nada mais foi tratado , e estando  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 

 


