
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO JARDIM FLORENÇA 

 

COPIA DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 31 DE 

MARÇO DE 2016. 

 

 Aos trinta e um dias do mês de março de dois mil e dezesseis, em segunda convocação as 19,30 

horas, nas dependências do salão da Comunidade Nossa Senhora do Amparo, sito na Avenida 

Comendador Agostinho Prada, 2631, em Limeira/SP reuniram-se os associados da AMOJAF – 

Associação de Moradores do Jardim Florença, com sede na Avenida Comendador Agostinho 

Prada nº 2805, Limeira/SP, conforme Carta de Convocação enviada em tempo hábil a todos os 

domicílios dos associados e também publicada na edição de 17 de março de 2016.- quinta feira, 

pagina 13 da Gazeta de Limeira, a fim de deliberarem sobre as seguintes ordens do dia :  
 

1º PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PERIODO DE 01/05/2015 A 31/12/2015 (ART. 28, LETRA A), 

2º DELIBERAÇÃO / REAJUSTE SOBRE O VALOR DA COTA DE MANUTENÇÃO (ART. 28 

LETRA B); 

3º OUTROS ASSUNTOS QUE SE TORNAREM OPORTUNOS E DE INTERESSE 

SOCIAL; 

 

Dando inicio aos trabalhos, reunidos conforme constam na Lista de Presenças que constitui 

parte integrante e complementar desta Assembleia foi instalada pelo Presidente da Associação 

José Almir Hailer, o qual, em atenção ao artigo 17 do Estatuto Social da AMOJAF presidiu a 

sessão, nomeando a mim, Martinho Antonio Collin Olivatto, para secretariar os trabalhos. Foi 

efetuada a leitura da Carta de Convocação e em seguida entregou a todos os associados 

presentes um balancete geral resumido compreendendo o período de janeiro/2015 a 

dezembro/2015.- convocando o 1º tesoureiro Mauricio Magro Possi, juntamente com Martinho 

Antonio Collin Olivatto (Contábil Brasília) a apresentar as informações do primeiro item da 

ordem do dia :- 

 

1º PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PERIODO DE 01/05/2015 A 31/12/2015 (ART. 28, 

LETRA A), fazendo uso da palavra simultaneamente Mauricio Magro Possi e Martinho 

Olivatto, esclarecendo aos associados presentes que apesar do balancete geral resumido 

entregue compreender o período de 01/15 a 12/15.- a atual Diretoria esta prestando contas de 

01/05/2015 a 31/12/2015.- data do inicio da atual gestão que compreende 01/05/2015 a 

30/04/2017.-  como também estavam em poder os balancetes referente janeiro e fevereiro/2016.- 

para possíveis esclarecimentos; no referido balancete geral total das RECEITAS: manutenção 

R$ 972.975,43; Multa/Juros/Infração R$ 7.433,64; Ressarcimentos R$ 2.350,00; Rendimentos 

de Aplicação Financeira R$ 53.205,25; totalizando R$ 1.035.964,32; DESPESAS : Pessoal e 

Encargos Sociais R$ 884.061,24; Consumo/Tarifas Publicas R$ 17.762,69; Manutenção de 

Equipamentos  R$ 737,75; Manutenção   de   Veículos   R$   15.556,27;   Administrativas   R$   

41.194,03;     Bancarias R$   10.326,22; Manutenção R$   74.828,80 ;   Refletores   para   Área   

Verde   R$   6.032,98;   Obras e Imobilizado : Playground (Rua 07) R$ 6.485,00;  Construção 

sargentões/Recapeamento R$ 57.609,59; Plantio Grama Japonesa R$ 720,00; totalizando R$ 

1.115.314,57; Resultado Final Déficit R$ 79.350,25 (-) Saldos Bancários Banco Santander 

(Brasil) S/A em 01/01/2015 R$ 507.635,76 em 31/12/2015   R$ 428.285,51.-  fazendo também 

uso da palavra o Diretor Presidente José Almir Hailer, juntamente com o secretario Roberto 

Pereira, esclarecendo que aceitaram os referidos cargos, primeiro por morarem no Florença, 

segundo visando uma melhoria de vida e congraçamento entre os próprios moradores; 

investindo em melhorias a saber :- treinamento segurança no trabalho parta todos os nossos 

funcionários; implantação de mais uma moto, rodando duas motos no período noturno sem 

custo; troca de toda fiação da portaria; identificação das espécies de arvores plantadas no bairro; 

repintura da sinalização das ruas do bairro e instalação de placas de “PARE”  (Jan e fev/16); 

instalação Playground final Rua 7 (out e Nov/15) e final da Rua 03 (fev/mar e abr/16); refletores 

para área verde “confeccionados e instalados com mão de obra própria) e construções de 

sargentões nas ruas do bairro e  recapeamento (out/Nov e dez/2015) num total geral de R$ 



111.789,08; todos estes investimentos exibidos através de slides; informando também que todos 

os associados indistintamente pagantes ou não irão receber encadernado o novo Estatuto Social; 

fazendo uso da palavra o associado Valentim Guidi Netto, com relação a despesas demonstradas 

nos balancetes do meses julho e agosto/2015 como : locação de brinquedos/cabines 

banheiro/tendas/mesas e cadeiras/conjunto musical;  com a realização de uma feijoada 

beneficente que inclusive participou, mas gostaria de esclarecimentos razão pela qual nos 

mesmos balancetes não foram demonstrados os valores arrecadados; fazendo uso da palavra 

Diretor Roberto Pereira, esclarecendo que a arrecadação das vendas dos convites para a referida 

feijoada, foi feita sem nossa participação, arrecadação feita diretamente pelos Diretores e 

Colaboradores da AINDA – Associação Integrada de Deficientes e Amigos, entidade escolhida 

pela AMOJAF, que bancou todas as despesas demonstradas nos referidos balancetes, alem 

lógico do espaço no interior do loteamento afirmando que todos os anos a AMOJAF realiza 

eventos como festa junina, para ajudar uma entidade beneficente; gostaria de saber dos 

associados presentes se concordavam com estes procedimentos ou a nossa e futura Diretoria 

deveria não mais realizar estes eventos no sentido de ajudar  alguma entidade; por maioria 

absoluta aprovado a continuação desses eventos.     

Após esclarecimentos e dirimidas todos os questionamentos aprovado a prestação de contas por 

unanimidade. 

 

2º DELIBERAÇÃO / REAJUSTE SOBRE O VALOR DA COTA DE MANUTENÇÃO 

(ART. 28 LETRA B); como demonstrado no balancete geral de 2015 e nos de jan e fev/2016.- 

a situação financeira da AMOJAF é tranquila e segura, e com as alterações introduzidas no 

nosso atual Estatuto Social, que prevê em seus artigos 28 letra “b” Assembleia Geral Ordinária e 

no artigo 31 letra “e” Assembleia Geral Extraordinária aprovação de reajustes do valor da cota 

de manutenção  pagos mensalmente pelos associados, a vigorarem a partir do mês seguinte ao 

de sua aprovação; entendem a Diretoria atual não ser necessária no momento difícil em que o 

pais enfrenta nenhum reajuste sobre o valor da cota de manutenção; aprovado por unanimidade 

dos associados presentes.   

 

3º OUTROS ASSUNTOS QUE SE TORNAREM OPORTUNOS E DE INTERESSE 

SOCIAL; tendo recebido pedido de vários moradores no sentido de solicitar junto a Prefeitura 

Municipal de Limeira, a instalação de uma lombada antes do portão de entrada do bairro na 

Avenida Comendador Agostinho Prada para redução da velocidade dos veículos; tal solicitação 

foi encaminhada ao Departamento de Transito da Prefeitura de Limeira, que indeferiu, alegando 

não ser mais permitido a instalação de lombadas nas vias publicas; esta sendo feito um 

levantamento de quantidade e espécies de arvores plantadas dentro do bairro; para que 

possamos tentar junto a Prefeitura Municipal de Limeira realizar convenio para podermos 

podar; retirar e replantar algumas que estão oferecendo perigo de queda;  

E como nada mais houvesse a ser tratado, foi dada por encerrada a presente Assembleia, do que 

para constar, eu Martinho Antonio Collin Olivatto, lavrei a presente Ata, que assino 

conjuntamente com o Presidente da Assembleia José Almir Hailer. Os demais presentes 

encontram-se assinados na Lista de Presenças. “NADA MAIS”. Dado e passado nesta cidade de 

Limeira, estado de São Paulo, 31 de março de 2016. A seguir não havendo qualquer 

manifestação dos presentes, foi lavrada esta ATA que depois de lida e achada conforme, vai por 

todos os presentes assinada.                                                                                                              

A presente é copia fiel do Livro de Atas da ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO JARDIM 

FLORENÇA. 

 

JOSÉ ALMIR HAILER  

Presidente da Assembleia 

 

 

MARTINHO ANTONIO COLLIN OLIVATTO 

   Secretário  


