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ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DOS ASSOCIADOS DA ASSOCIAÇÃO DE 
MORADORES DO JARDIM FLORENÇA, REALIZADA AOS QUINZE (15) DIAS DO MÊS DE JUNHO DO 
ANO DE DOIS MIL E NOVE (2009). 

 
Aos Quinze (15) dias do mês de Junho do ano de Dois mil e nove (2009), em segunda convocação às 20h, 
nas dependências do Salão da Comunidade Nossa Senh ora do Amparo, sito à Avenid a 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, a 
fim de delibe rarem sobre o seg uinte item da ordem  do dia: • Eleição d os Membros Faltantes da Di retoria 
(Vice-Presidente e 2º Te soureiro, Associados que serão indicados pela Diretoria para serem votados pela 
Assembléia). Dando início aos trabalhos, reunidos conforme constam assinados no Livro de Presenças, a 
Assembléia foi instalada e presidida pelo Dr. Jo sé Mau ro Fá ber, atu al Presid ente da Associação, em 
observância ao artigo 15º do E statuto Social da AMOJAF, o qual convidou a mim, José Antonio Bueno da 
Silva, para secretari ar o s trabalh os. F oi efetuada a leitura d a carta de convocação e ratificada a ata da 
assembléia a nterior, pois não houve q ualquer dúvi da a seu respeito. Em se guida, p assamos a d eliberar 
sobre o  úni co item da pauta, o item • Eleição  do s Membros Faltantes da Direto ria (Vice-Presidente e 2º 
Tesoureiro, Associados q ue serã o indi cados pela Diretoria para se rem vot ados ne sta Assembléia Geral 
Extraordinária): No ensejo, foi devidamente esclarecido aos presentes que, a teor do Parágrafo 3º do Artigo 
16 do  Estatu to da Asso ciação, “Em seus i mpedimentos te mporários o u defi nitivos, qual quer m embro da 
Diretoria será sub stituído por o utro, indicado pel a Di retoria, com ap rovação em  Assembléia  Ge ral 
Extraordinária.” Por conta  de renúncia do Sr. Ronaldo Rodrigues Coelho, eleito Presidente da Associação 
pela Assembléia Geral Ordinária de 26/02/2009, assumiu o aludido cargo o Dr. José Mauro Fabe r – o qual, 
na mesma Assembléia, foi eleito Vi ce-Presidente –, porquanto, conforme prescreve o Artigo 30 do mesmo 
códex: “Compete ao Vice-Presidente: a) substituir o Presidente em suas faltas ou impedimentos, prestando 
de um modo geral, a sua colaboração e, em caso de vacância, assumir o mandato até o seu término.” Com 
a renú ncia, o cargo de Vice-Presidente perm aneceu vag o, de sorte q ue o aludido o fício deverá ser 
preenchido. Outrossim, tendo o Sr. Claudemir Sperandio – 2º Tesoureiro eleito na refe rida Assembléia –  
abdicado da  funçã o, faz-se n ecessária a comp osição do cargo. No u so d e su as atribuições l egais, a 
Diretoria da Associação indicou os Srs. Wilson Meletti Filho, Paulo Eduardo Trento, Nadir Dollevedo e Sílvia 
Helena de Toledo aos cargos de Vice-Presidente e de 2º Tesoureiro. O Dr. José Mauro Fáber esclareceu 
que a Sra. Sílvia Hel ena de Toledo desistiu de concorrer ao cargo, e o s votos eventualmente computados 
em seu favo r se riam co nsiderados n ulos. Apó s debate, pa ssou-se à apuração d as cédulas, ten do o Sr. 
Guido Marchezin procedido à contagem dos votos dos 35 (Trinta e cinco) associados presentes, sendo que, 
por maio ria de voto s, foi  eleito  o S r. Wil son Meletti Filho para comp or o cargo de Vice-Pre sidente da  
Associação, tendo sido computados 17 (Dezessete) votos a seu favor, ao passo que o Sr. Paulo Eduardo 
Trento para compor o cargo de 2º Tesoureiro, apurando-se 15 (Quinze) votos em seu favor. Assim, o Corpo 
Diretivo da Associação fica integralme nte composto da se guinte forma: PRESIDENTE: José Mauro Faber, 
brasileiro, separado j udicialmente, a dvogado, re sidente e  domi ciliado n a Rua João  Fa ria Cu nha, nº 1 85, 
Jardim Florença, Limeira-SP; VICE-PRESIDENTE: Wilson Meletti Filho, brasileiro, casado, técnico, portador 
do RG XXXXXXXXX e d o CPF nº XXXXXXXXX, resi dente na Rua Ayrton  Armbruster, nº 191, Jard im 
Florença, Limeira/SP; 1º TESOUREIRO: Paulo Ant onio de Souza, brasileiro, casado, engenheiro, portador 
do RG nº XXXXXXXXX e  d o CPF  nº  XXXXXXXX, re sidente n a Rua Otilia H. Pa olillo, nº 16 5, Jardim 
Florença, Limeira/SP; 2º TESOUREIRO: Paulo Eduardo Trento, brasileiro, casado, gestor de condomínio de 
produtores rurais, p ortador do RG nº XXXXXXX e do CPF nº XXXXXXXXX, com d omicílio à Ru a Otto  
Armbruster, nº 217, Jardi m Florença, Limeira/SP; SECRETÁRIO: José Anto nio Bueno d a Silva, brasil eiro, 
casado, consultor técnico, por tador do RG nº  XXXXXXXX SSP-SP e do CPF nº XXXXXXXXX, com  
domicílio Rua Otto Armbruster, nº 50, Jardim Florença, Limeira/SP. CONSELHO FISCAL: Membros Efetivos 
– Conselheiros: Lauro Coimbra Goriel, Maria Cecília Franceschini Mckenzie Smith e É sio Drago Bertoloto. 
SUPLENTES: Dileidima Aparecida Rosseto, Pedro Afonso Lutz Barbosa e José Maria Breda. O Presidente 
eleito contribuirá normalmente para com todas a s despesas ordinárias e extraordi nárias da Associação, e 
não fará jus a qual quer tipo de benefício ou vantagem e conômica em  razã o do o fício. Perant e a  
movimentação bancária da Associação, o Presidente assinará sempre conjuntamente com qualquer um dos 
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Tesoureiros, sem ordem de preferência, e nas ausências do Presidente, assinarão sempre conjuntamente o 
Vice-Presidente co m qu alquer um dos Te soureiros, também sem ordem de preferê ncia, ou ain da, nas 
ausências do Presidente e do Vice-Presidente, assinarão conjuntamente os dois Tesoureiros. O Presidente 
se fará representar ativa e passivamente, extra e j udicialmente, perante a s repartições públicas Federais, 
Estaduais, M unicipais e suas Autarq uias. As dem ais fun ções dos m embros da Diretoria e do  Con selho 
Fiscal encontram-se descritas no E statuto da Asso ciação e n o Código Civil. Uma vez constatada vacância 
de qualquer cargo de Conselheiro, um Suplente assumi rá automaticamente o cargo vago , e permane cerá 
até o fim do mandato unificado do s dem ais Conselheiros, assumin do t ambém o S uplente tod as 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 2011, 
sendo que vencido o referido período, o Corpo Diretivo ora eleito poderá movimentar a conta bancária da 
Associação a té 45 (Quarenta e cinco) dias após a expiração dos mandatos, devido ao tempo necessário 
para a regularização cartorária e coleta de d ocumentos dos novos integrantes do p róximo Corpo Diretivo 
para a atualização junto ao Banco. E como nada mais houvesse a ser tratado, foi dad a como encerrada a 
presente Assembléia, do que pa ra constar, Eu, ___ __________________________ (José Antonio Bueno 
da Silva – secretário), lavrei a p resente Ata, que a ssino conjuntamente com o Presidente da Assembléia e 
da Associação. Os demais presentes encontram-se assinados no Livro d e Presenças nº 01 (Um), páginas 
14 (Catorze ) – verso, e 15 (Qui nze) – frente. “NA DA MAIS”. Dado e pa ssado ne sta cid ade de Lim eira, 
Estado de S ão Paul o, ao s Q uinze (15) di as do mês de Junho do  an o d e Doi s mil  e  nove (2009).x.x 
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