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ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA SOCIEDADE CIVI L   
              RESIDENCIAL POENTE, REALIZADA EM 25 D E SETEMBRO 
DE 2010. 

 
Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de setembro 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, 
e carta encaminhada aos condôminos, adiante descrito. O edital desta assembléia não foi 
publicado no jornal, porque era uma assembléia somente de apresentação de contas e para 
evitar gastos desnecessários. Começou a reunião às 10 h:00 min (dez horas ) com o Sr. Helio 
Bonafini ,  PRESIDENTE, abrindo a sessão convidando a mim, Gilberto Luis Martins , para 
secretariar a reunião .  

Foi composta a mesa com os seguintes membros: 
 
1 – HELIO BONAFINI 
2 – GILBERTO LUIS MARTINS 
3 _ APARECIDO PASSONI 
 

 
O Sr. Gilberto Luis Martins , Secretario procedeu a leitura  do edital de 

convocação para a Assembléia Geral Ordinária: “EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA 
GERAL ORDINÁRIA A ordem do dia foi: 01) Apresentação  balanço contábil semestral; 02) 
Apresentação dos itens de melhorias; solicitação de aporte de caixa.  

O sr Aparecido Passoni, apresentou o balanço contábil, com a entrega de um 
balancete para cada presente, quando todos os questionamentos foram dirimidos , além da 
apresentação do balancete de arrecadação dos inadimplentes.  

 Em seguida o Presidente passou a explanar os itens de melhorias e/ou 
necessários para aprovação, quais são: 

1. Proibição de instalação de tanques-redes na orla deste loteamento por 
qualquer condômino ou parente ou convidado. Encaminhamento de ofício ao Iap/Ibama, sobre 
isto .                   

2. Proibição de vendas de lotes para associações, sindicatos , omngs,etc, com 
encaminhamento de ofício ao Cartório de registro de imóveis. 

3. Proibição de aluguéis para temporada, por exemplo: carnaval, Natal , Ano 
Novo , ou qualquer final de semana, feriados ou qualquer dia do ano. Multa de 1 salário 
mínimo para infratores 

4.Serão plantadas árvores, coqueiros(palmeiras, nas calçadas) 
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5.Continuidade de organização de festas, custeadas pela sociedade com 
dinheiro arrecadado dos inadimplentes. Será formada uma comissão que elaborará o 
calendário. 

6.Compra de implementos de manutenção e construção de garagem/quartos 
para guarda destes . 

7. Execução de trapiches fixos nas rampas 
8. Será incrementada a segurança no condomínio 
9. Cobrança por escrito , do limite de velocidade  aos prestadores de serviços 
10. Aporte de caixa , com três parcelas de R$30,00 (trinta reais) , outubro, 

novembro, dezembro. 
11. Colocação de pedriscos nas calçadas além das ruas 
12.Homenagem ao Dr. Flávio Fioravante , com placa , na área verde que 

receberá seu nome 
Todas as propostas foram aprovadas por unanimidade. 
Propostas como asfalto e muro no loteamento foram reprovadas 
 

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 . Assim eu, Gilberto 

Luis Martins, 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, 25 de setembro de 2010. 

 
 
Presidente – HELIO BONAFINI 
  
Vice – Presidente – HÉLIO FERREIRA 
 
 1º Secretário – Gilberto Luis Martins 
 
 1º  Tesoureiro – Claudinei A. Garcia 
 
 
 2º Tesoureiro – Euclides Veronez  
 


