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ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA SOCIEDADE CIVI L   
              RESIDENCIAL POENTE, REALIZADA EM 22 D E OUTUBRO  DE 
2011. 

 

     Aos 22 dias de outubro  de 2011 (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 convocação  publicação no 
Jornal de Londrina na data de (**)convocação em edital na portaria, e convocação pelo 
Site www.residencialpoente.com , 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  

O presidente explano os assuntos: 
       a) colocação de luzes nos bosq1ues e igreja(capela) 
       b) banners do trevo 
       c) venda do trapiche 
       d) local de descarte p/ queima de entulhos 
       e) execução da última rampa 
       f) não fazer rampa de concreto no último acesso coletivo, por enquanto 
       g) atendidas reclamaçãoes sobre quebra – molas 
       h) proibição de espingarda de pressão no condomínio ; multa de um salário 
mínimo 
       i) uso obrigatório de caçambas para entulhos de construção. Colocado na rua ou 
calçada ( multa de um salário mínimo) 
       j) o conselho fiscal tem no máximo , 30 dias para devolver a prestação de contas 
a analisar , sob pena de em não o fazendo neste prazo, automaticamente estarem 
aprovadas as contas. 
       l) compra de um trator para o condomínio 
       m) Colocação de unternet para todos , com taxa de R$20,00 por casa 
       n) jornal interno do condomínio 
       o) carreata de final de ano 
       p) festas terão continuidade, além de diviserficar mais 
       q) melhorias no salão de festas, comcontribuição de R$ 50,00 cada unidade 
,durante quatro meses , o que deverá iniciar após a regularização do terreno do clube 
e adjacências. 
          Todos os itens acima foram aprovados por unanimidade , quando foi dada por 
finalizada a reunão . Outros assuntos discutidos a contento. 
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          Assim eu , Gilberto L. Martins , que secretariei  a assembléia  e lavrei esta ata 
e assino , juntamente com seus anexos , a qual deverá ser registrada no Cartório de 
Bela V. do Paraíso. 
                     Alvorada do Sul, 10/outubro / 2011. 
                         
 
                      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.  
                          
                       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 
 
** não foi publicado em jornal , por economia. 


