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ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO JARDIM PRIMAVERA 
“Bolsão Residencial decreto n° 2.318 de 12.08.2004” 

 
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA                           

EM 13 DE DEZEMBRO DE 2012 
 

Aos treze (13) dias do mês de dezembro de 2012, reuniram-se em 
Assembléia Geral Ordinária, no auditório da Associação Comercial e 
Industrial de Jaguariúna, situada a rua Julia Bueno, 651 – Centro, 
Jaguariúna/SP, os associados que assinaram a lista de presença e 
conforme Edital de Convocação enviado via postal aos residentes fora do 
Residencial e para os demais através da mesma portaria, foi publicado no 
jornal Gazeta Regional de (01) primeiro de dezembro de 2012; com 
horário designado para as 19:00 horas em primeira convocação e as 19 hs 
e 30 min em segunda convocação, quando o Diretor-Presidente da 
Associação, Sr. Alexandre Toda Faitarone efetuou a abertura da 
Assembléia e por aclamação foi escolhido o associado Alexandre Toda 
Faitarone para presidir os trabalhos da A.G.O e convidou o Sr. Celso 
Antonio Torres, representante da Administradora, para secretariar os 
trabalhos. Composta a Mesa, foram iniciados os trabalhos da Assembléia, 
cujos itens que compõem o Edital, serão analisados e definidos são os 
seguintes: 1-Análise e aprovação das contas do exercício de janeiro a 
novembro de 2012; 2-Assuntos Gerais. Imediatamente foi submetido aos 
presentes, o primeiro item, ou seja: 

1- Análise e aprovação das contas do período janeiro a novembro 
de 2012 

O Presidente da Mesa esclareceu que mensalmente é enviado o 
balancete à todos os associados, com informações de recebimentos e 
pagamentos efetuados no mês; a Diretoria e o Conselho Fiscal recebem 
mensalmente uma pasta da Administradora, contendo os documentos e 
relatórios que dão suporte as informações contidas nos balancetes, sendo 
auditadas pelo Conselho Fiscal; independentemente as pastas estão a 
disposição de todos os presentes e posteriormente na Administradora. 

Em seguida indagou se alguém dos presentes deseja fazer 
considerações sobre as contas apresentadas; como não houve 
questionamentos, por unanimidade as contas do período janeiro a 
novembro 2012 foram aprovadas, apresentando a seguinte posição 
financeira conforme anexo nº1, que passa a fazer parte desta ATA: Bco 
Santander Brasil S/A – Ag 3861 – saldo em conta corrente em 30 de 
novembro de 2012 – R$8.288,21 (oito mil, duzentos e oitenta e oito reais e 
vinte e um centavos). 

Em prosseguimento a Assembléia, foi passado para análise o item 
seguinte do Edital, ou seja: 
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2- Assuntos Gerais 
O Presidente da Associação apresentou aos presentes, propostas 

para serem analisadas e definidas; foram priorizadas algumas ações, 
sendo que, parte serão implementadas imediatamente e outras dependem 
de aprovação da Assembléia a ser convocada futuramente, pois necessitam 
da aprovação também de recursos financeiros para a sua execução. 

 
1. Poda de árvores; 
2. Fio para interruptor da luz do campo na portaria; 
3. Persiana; 
4. Climatizador de ar na portaria; 
5. Pintura do muro/portaria; 
6. Melhorar a qualidade das câmeras; 
7. Internet com segurança 24h com monitoramento – câmeras 

restritas (portaria e campinho ) – acesso apenas a membros 
da diretoria; 

8. Brinquedos para crianças menores no parquinho; 
9. Câmera de monitoramento no quiosque(noturno) e voltado 

para o campo; 
10. Reforma do campo(opcional) – Quadra poliesportiva ou 

campo de soçaite; 
11. Ampliação da portaria. 

 
O Presidente da Associação, relatou também as principais ocorrências 

recebidas nesse período, sendo algumas resolvidas e outras de forma 
parcial. 

 
o Problemas com barulho de cães; 
o Velocidade excessiva; 
o Cães passeando soltos; 
o Portaria (barulho e postura); 
o Portaria – liberação sem autorização; 
o Bagunça no campinho e quiosque do bosque; 
o Invasão de casas em construção por crianças e jovens; 
o Invasão de casa desocupadas; 
o Quebra de bens comuns (vidros dos banheiros, bebedouro, 

torneiras, lâmpadas/soquetes, telhas e sapé do quiosque; 
o Crianças e Jovens desobedecendo a regras da Associação e 

causando transtornos diversos (toque de campainhas e batidas 
de porta à noite, destruição de árvores, maltrato à animais, 
etc); 

o Material de construção nas ruas; 
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o “Favelinha” construída no campinho por jovens, usando 
restos de materiais de construção; 

o Moradores usando as ruas da Associação como auto-escola; 
o Excesso de velocidade na avenida de entrada, colocando em 

riscos pedestres e motoristas que saem da Associação; 
o Reclamações diversas de barulho; 
o Acidentes no portão principal. 

 
Nada mais a ser tratado, a Assembléia foi encerrada e eu lavrei e 

assino a presente ATA, juntamente com o Presidente da Mesa e o Diretor 
Presidente da Associação. 

 
 
 
 
Jaguariúna, 13 de dezembro de 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
______________________                          ____________________ 
Alexandre Toda Faitarone                              Celso Antonio Torres 
   Presidente da Mesa                                             Secretário 
 
 
 
 
 
                                  _____________________ 
                                  Alexandre Toda Faitarone 
                                      Diretor - Presidente 

     

 

 

 

 


