ASSOCIACÃO DOS MORADORES DO JARDIM FLORENÇA – AMOJAF
COPIA DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA REALIZADA EM 02 DE OUTUBRO
DE 2006
Aos dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e seis, nas dependências do Salão de Festas da Capela de Nossa
Senhora do Amparo, sito ä Avenida Comendador Agostinho Prada s/nº - Jd. Maria B. Modeneis, reuniram-se em
segunda convocação as 20:00 horas, os associados da Associação dos Moradores do Jardim Florença, conforme
assinaturas lançadas no Livro de Presenças, totalizando ____ (___________________________) associados.
Assumindo a presidência por aclamação o Sr. Luis Paulo Caritá, e para secretariá-lo convidou Martinho Antonio Collin
Olivatto (administração), e a seguir procedeu a leitura da carta de convocação expedida em tempo hábil. Assuntos
tratados: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1º Item da ordem do dia: APRESENTAÇÃO DOS ORÇAMENTOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NO
RECAPEAMENTO DA MASSA ASFÁLTICA COM DEFINIÇÃO E APROVAÇÃO PARA EXECUÇÃO DA
REFERIDA OBRA;
O presidente Sr. Luis Paulo Caritá, fez uso da palavra esclarecendo que essa assembléia era uma continuação da
Assembléia que aconteceu em 27 de março de 2006 e que o assunto principal seria a apresentação e apreciação das três
propostas para recapeamento asfáltico da primeira e da segunda rua do bairro:
1ª Empresa: Garcia Terraplenagem - R$ 195.495,73
2ª Empresa: Simoso (Mogi Mirim) – R$ 213.000,00
3ª Empresa: Engep – R$ 209.000,00
foi então apresentada a proposta para pagamento da Empresa Garcia Terraplenagem: duas parcelas de R$ 55.000,00
(cincoenta e cinco mil reais) sendo que a 1ª parcela deverá ser paga no 1º dia da obra, a 2ª parcela no ultimo dia da obra
e o restante 85.495,13 que será pago em nove parcelas de R$ ______________
O Sr. Marco Antonio Garcia (diretor técnico) representando a empresa Garcia explanou sobre o plano de trabalho bem
como as obras que seriam realizadas, após o esclarecimento de várias dúvidas que foram surgindo pelos presentes a
proposta da Empresa Garcia Terraplenagem foi aprovada por unanimidade dos presentes.
Diante do que ficou exposto e da falta de recursos financeiros para o pagamento da obra, foi colocado em votação a
CRIAÇÃO DE UM FUNDO DE RESERVA à título de RECAPEAMENTO ASFÁLTICO na importância de R$ 20,00
(vinte reais) por lote durante 10 (dez) meses consecutivos, iniciando-se á partir de OUTUBRO DE 2006, sendo
aprovado pelos presentes
2º Item da ordem do dia: OUTROS ASSUNTOS QUE SE TORNAREM OPORTUNOS: O Associado Sr.
Eriosvaldo de Medeiros fez uso da palavra no que se refere à velocidade dos veículos que trafegam pelas ruas do
bairro, solicitando que se colocasse lombadas para que a velocidade fosse contida, porém negado tal pedido.
O associado Vivaldo Moller sugeriu que fosse feita uma fiscalização nas obras abandonadas e também que tem
observado uma grande quantidade de cachorros soltos pelas ruas do bairro.
Também houve reclamação com relação ao barulho promovido por uma banda musical que ensaia todas as terças e
quintas feiras no horário das 19:00 Hs às 21:30 Hs, sendo que foi proposto pela diretoria uma providência de acordo
com o Regulamento Interno

A presente é copia fiel do Livro de ATAS da ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO JARDIM FLORENÇA - AMOJAF

Limeira, 26 de março de 2007.

LUIS PAULO CARITÁ
Presidente da Assembléia

AO

2º OFICIAL DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
LIMEIRA (SP)

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO JARDIM FLORENÇA, estabelecida nesta
cidade de Limeira, estado de São Paulo, à Rua Josephina Cavichia Ferrari, nº 06 – Jardim Florença – CEP:
13482-207, inscrita no CNPJ sob nº 56.978.737/0001-38, vem mui respeitosamente à presença deste
Cartório, solicitar, requerer para que se digne o registro da ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
desta associação realizada aos dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e seis (2006).
Termos em que
P. Deferimento
Limeira (SP), 14 de maio de 2007.

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO JARDIM FLORENÇA
Luis Paulo Caritá

