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ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DOS ASSOCIADOS DA 
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO JARDIM FLORENÇA, REALIZADA 
AOS 02 (DOIS) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012 (DOIS MIL 
E DOZE) 
Aos 02 (dois) dias do mês de Fevereiro do ano de 2012 (Dois mil e doze), em 
segunda convocação às 20h, nas dependências do Salão da Comunidade da 
Nossa Senhora do Amparo, sito à Avenida Agostinho Prada, 2.600, Limeira-SP, 
reuniram-se os associados da Associação de Moradores do Jardim Florença, 
situada na Rua Josephina Cavichia Ferrari, 06, Limeira-SP, conforme carta de 
convocação enviada em tempo hábil e publicada na página 18 da edição de 24 
de janeiro de 2012 do Jornal de Limeira, a fim de deliberarem sobre o seguinte 
item da ordem do dia: - Eleição de dois (02) Membros em substituição aos 
1.º e 2.º tesoureiros que se retiraram do cargo, cujos substitutos serão 
indicados pela Diretoria, para serem votados pela Assembleia Geral 
Extraordinária.  Dando início aos trabalhos, reunidos conforme constam 
assinados no Livro de Presença, a Assembleia foi instalada e presidida pelo Dr. 
José Mauro Faber, atual Presidente da Associação, em observância ao artigo 
15º do Estatuto Social da AMOJAF, o qual convidou a mim, José Antonio 
Bueno da Silva, para secretariar os trabalhos. Foi efetuada a leitura da carta de 
convocação e ratificada a ata da assembléia anterior, pois não houve dúvida a 
seu respeito. Em seguida, passamos a deliberar sobre o único item da pauta, o 
item – Eleição dos Membros Faltantes da Diretoria (1.º Tesoureiro e 2.º 
Tesoureiro, Associados que serão indicados pela Diretoria para serem votados 
nesta Assembléia Geral Extraordinária): No ensejo, foi devidamente 
esclarecido aos presentes que, a teor do Parágrafo 3.º do Artigo16 do Estatuto 
da Associação, “em seus impedimentos temporários ou definitivos, qualquer 
Membro da Diretoria será substituído por outro, indicado pela Diretoria, com 
aprovação em Assembléia Geral Extraordinária” Por conta da renúncia dos 
Senhores Paulo Marcelo Lordello Duarte, eleito 1.º Tesoureiro e Paulo Eduardo 
Trento eleito 2.º Tesoureiro, pela assembléia Geral Ordinária de 21/03/2011, 
faz se necessário a composição dos cargos. No uso de suas atribuições legais, 
a Diretoria da Associação indicou os Srs. Paulo Antonio de Souza ao cargo de 
1.º Tesoureiro e Paulo Marcelo Lordello Duarte ao cargo de 2.º Tesoureiro. 
Após explanação do Dr. Mauro Faber aos presentes, sobre o motivo da 
mudança dos Membros da Tesouraria da Associação, passou se a apuração 
dos votos, sendo os Senhores Paulo Antonio de Souza e Paulo Marcelo 
Lordello Duarte eleitos por aclamação. Assim, o Corpo Diretivo da Associação 
fica integralmente composto da seguinte forma: PRESIDENTE: Dr. JOSÉ 
MAURO FABER brasileiro, advogado, portador do RG 11.789.073 e CPF 
057.349.278-64, residente e domiciliado na Rua João Faria Cunha, n.º 185, 
Jardim Florença, Limeira-SP; VICE-PRESIDENTE: Sr. WILSON MELETTI 
FILHO, brasileiro, casado, técnico, portador do RG 15.612.072 e CPF 
090.781.988-50, residente na Rua Ayrton Armbruster, n.º 191, Jardim Florença, 
Limeira-SP; SECRETÁRIO: JOSÉ ANTONIO BUENO DA SILVA, brasileiro, 
casado, consultor técnico, portador do RG 5.780.967-7 e CPF 603.390.128-20, 
residente na Rua Otto Armbruster, n.º 50, Jardim Florença, Limeira-SP; 1.º 
TESOUREIRO Sr. PAULO ANTONIO DE SOUZA, brasileiro, casado, 
engenheiro, portador do RG 3.984.834 e CPF 547.800.208/91, residente na 



Rua Otília H. Paolillo, n.º 165, Jardim Florença, Limeira-SP; 2.º TESOUREIRO 
Sr. PAULO MARCELO LORDELLO DUARTE, brasileiro, casado, 
administrador de empresas, portador do RG 4.302.866 e CPF 191.839.098-34, 
residente na Rua João Faria da Cunha, n.º 73, Jardim Florença, Limeira-SP. 
CONSELHO FISCAL: Membros Efetivos – Conselheiros: Lauro Coimbra Goriel, 
Maria Cecília Franceschini Mckenzie Smith e Ésio Drago Bertoloto. 
SUPLENTES: Dileidima Aparecida Rosseto, Pedro Afonso Lutz Barbosa e José 
Maria Breda. O Presidente contribui normalmente para com todas as despesas 
ordinárias e extraordinárias da Associação e não faz jus a qualquer tipo de 
benefício ou vantagem econômica em razão do oficio. Perante a movimentação 
bancária da associação, o Presidente assina sempre conjuntamente com 
qualquer um dos Tesoureiros, sem ordem de preferência, e nas ausências do 
Presidente, assina sempre conjuntamente o Vice-Presidente com qualquer um 
dos Tesoureiros, também sem ordem de preferência, ou ainda, nas ausências 
do Presidente e do Vice-Presidente, assina conjuntamente os dois Tesoureiros. 
O Presidente se faz representar ativa e passivamente, extra e judicialmente, 
perante as repartições públicas Federais, Estaduais, Municipais e suas 
Autarquias. As demais funções dos membros da Diretoria e do Conselho Fiscal 
encontram-se descritas no Estatuto da Associação e no Código Civil. Uma vez 
constatada a vacância de qualquer cargo de Conselheiro, um Suplente assume 
automaticamente o cargo vago, e permanece até o fim do mandato unificado 
dos demais Conselheiros, assumindo também o Suplente todas as atribuições 
inerentes ao cargo especificado no Estatuto da Associação, e aprovado na 
presente Assembléia. Os mandatos de todos os integrantes do Corpo Diretivo 
da Associação findar-se-ão em 30 de Abril de 2013, sendo que vencido o 
referido período, o Corpo Diretivo ora eleito poderá movimentar a conta 
bancária da Associação até 45 (quarenta e cinco) dias após a expiração dos 
mandatos, devido ao tempo necessário para a regularização cartorária e coleta 
de documentos dos integrantes do próximo Corpo Diretivo para atualização 
junto ao Banco. No encerramento da assembléia, o Sr. Paulo Marcelo Lordello 
Duarte fez uma explanação aos presentes do motivo de sua renúncia do cargo 
de 1.º Tesoureiro. E como nada mais houvesse a ser tratado, foi dada como 
encerrada a presente Assembléia, do que para constar, Eu 
_______________________________(José Antonio Bueno da Silva) – 
secretário), lavrei a presente Ata, que assino conjuntamente com o Presidente 
da Assembléia e da Associação. Os demais presentes encontram-se assinados 
em lista de presença elaborada especificamente para esta assembleia e que 
desta ata é parte integrante. .”NADA MAIS”. Dado e passado nesta cidade de 
Limeira, Estado de São Paulo, aos 02 (dois) do mês de Fevereiro do ano de 
2012 (Dois mil e doze). 
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