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ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA SOCIEDADE CIVIL   
              RESIDENCIAL POENTE, REALIZADA EM 20 de março de 2010. 

 
Aos 20 (vinte ) dias do mês de março de 2010 (dois mil e dez), 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, 
publicado no Jornal de Londrina, no caderno de classificados, do dia 14 (quatorze) de março de 
2010 (dois mil e dez),  adiante descrito. Começou a reunião às 10 h:00 min (dez horas ) com o 
Sr. Helio Bonafini,  PRESIDENTE, abrindo a sessão convidando a mim, CLAUDINEI APARECIDO 
GARCIA , para secretário da Assembléia .  

Foi composta a mesa com os seguintes membros: 
 
1 – HELIO BONAFINI 
2 – CLAUDINEI APARECIDO GARCIA 
3 _ APARECIDO PASSONI 
 

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

convocação para a Assembléia Geral Ordinária: “EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA 
GERAL ORDINÁRIA - Convocamos os Senhores proprietários de lotes ou representantes legais 
munidos de procuração, do LOTEAMENTO RIVIERA DO POENTE para a ASSEMBLÉIA GERAL 
ORDINÁRIA  a realizar-se no dia 20 (vinte ) de março de 2010 (sábado), no Clube do Poente, 
do Loteamento Riviera do Poente, localizado na Alameda Maria Eugenia, S/Nº, na cidade de 
Alvorada do Sul, Estado do Paraná, às 9:00 em primeira convocação, com a presença de 2/3 
(dois terços) dos Senhores proprietários, ou às 9h:30min, em segunda convocação, com 
qualquer  número de proprietários, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 01) 
Apresentação e aprovação do balanço contábil encerrado em 31/12/09; 02) Apresentação e 
aprovação da Previsão Orçamentária para o ano de 2010 e Revisão da Taxa de Manutenção; 
Eleição e posse da nova diretoria; outros assuntos de ordem geral e interesse da sociedade. 
Alvorada do Sul, 20 de março de 2010, Sociedade Civil Residencial Poente.”  

O Presidente, apresentou os itens que foram aprovados na reunião anterior , 
sendo que dos dezessete itens de melhoria propostos foram executados treze e fez novas 
propostas de melhorias como a construção de trapiches fixos , aproveitando os móveis 
existentes , além de executar as melhorias não executadas e  manutenção , quando todos os 
itens foram aprovados por unanimidade. Informou ainda que foi contratado o Sr. Euclides 
Veronez para gerente do condomínio , o qual não se fez presente por motivos de saúde na 
família .Em seguida,  iniciou os debates pelo item nº 01 da ordem do dia, apresentação e 
aprovação balanço contábil de 2009 ,  que questionadas  por condôminos proprietários,  as 
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questões foram esclarecidas a contento pelo Sr. Helio Bonafini e sr Aparecido Passoni, contador 
da sociedade. O balanço do ano de 2009* foi aprovado por unanimidade. 

 Passou-se então ao item nº 2 da ordem do dia, e foi explicado pelo Sr. Helio 
Bonafini que  em seguida passou a palavra para o Sr. Aparecido Passoni, que realizou a leitura 
da previsão orçamentária para 2010, informando que o valor sugerido fosse de R$ 124,00 
(cento e vinte e quatro reais) mensais. Após as considerações dos presentes o item 2, foi 
aprovada uma taxa de R$ 95,00 , acrescido de R$5,00 (cinco reais ) como taxa mínima de 
consumo de água os quais serão  descontados do consumo final , cuja leitura será trimestral; 

Foram discutidos vários assuntos , como a ratificação dos nomes dos 
inadimplentes no Serasa , além de protesto doravante , se fará a EXECUÇÃO  fiscal dos 
inadimplentes. Foi também aprovado que condôminos que têm caminhão , não poderão 
permanecer com os mesmos dentro do loteamento , sendo que em caso de necessidade de sua 
entrada para descarga o  mesmo só permanecerá o tempo necessário para tal , devendo ser 
levado para a portaria ,isto por motivos de perigo de acidente , como ocorreu recentemente , 
além de atrapalhar o transito nas vias onde ficam estacionados. O não cumprimento será 
punido com multa. Será também racionalizado o estacionamento das rampas de lançamento de 
barcos. 

Foi marcada nova reunião para setembro a fim de revisar a taxa de 
manutenção. 

O Sr. André , contratado para fazer a manutenção do site, explicou o seu 
funcionamento , além de exibir imagens já no ar, podendo ser acessado no 
www.residencialpoente.com . 

Assim foi apresentada a chapa “ CONTINUIDADE” para administrar a 
sociedade na nova gestão , que por aclamação foi eleita com os seguintes nomes:  

 
Hélio Bonafini – presidente 
Hélio Ferreira – vice-presidente 
1º secretário – Gilberto Luis Martins 
2º secretário  _ Luis Jóia Neto 
1º tesoureiro _ Claudinei A. Garcia 
2º tesoureiro _ Euclides Veronez 
 
Conselho Fiscal: 
 
Willian Pereira Godoy 
Luis A. Sartori 
José Carlos Monteiro 
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Suplentes: 
 
Osmário Cândido Pereira 
Roseneide A. Sabino 
Rogério Dias 
 

Outros assuntos foram levantados, sendo todos esclarecidos e discutidos a 

contento. Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente deu por encerrada a Assembléia as 

12 h 10 min. Assim eu, CLAUDINEI APARECIDO GARCIA, que secretariei a presente 

assembléia,  lavrei  e assino a presente ata, juntamente com seus anexos, que será 

impressa em duas vias pelo sistema de computação e devidamente assinada pelos Diretores 

presentes, e que será registrada no Cartório de Títulos e Documentos de Bela  Vista do 

Paraíso – PR e arquivada em pasta própria de atas da SOCIEDADE CIVIL RESIDENCIAL 

POENTE. Alvorada do Sul, 20 de março de 2010. 

 
 
Presidente – HELIO BONAFINI 
  
Vice – Presidente – HÉLIO FERREIRA 
 
Tesoureiro – CLAUDINEI APARECIDO GARCIA 
 


