
 

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO BOUGAINVILLÉE 
RESIDENCIAL V,   REALIZADA EM 06 DE ABRIL DE 2013 

Aos seis dias do mês de Abril do ano de dois mil e treze, nas dependências da 
Associação, instalou-se a Assembléia Geral Ordinária, atendendo ao edital datado 
de 22/03/2013, enviado a todos os associados e publicado em jornal local, com a 
seguinte ordem do dia: 1ª Parte – Com inicio às 7hs e término às 10hs para eleição 
do Conselho Deliberativo para o biênio 2013/2014; 2ª Parte – Com inicio as 10h05m 
em primeira chamada com o quorum legal ou as 10h35m com qualquer número de 
presentes: a) Apresentação / aprovação da contratação dos lotes / casas a 
legislação ambiental pós Lei 11.428/2006; b) Aprovação das contas do exercício de 
2012 e previsão orçamentária para 2013.  A mesa de trabalhos foi composta pelos 
senhores: Roberto Gaboni Reino (presidente do Conselho Deliberativo da gestão 
atual), Angela Maria Santos de Lima, representante da Lestcon Administração 
(secretária), Edson Bezerra de Oliveira (escrutinador) e Eduardo Van Der Meer 
(escrutinador) sendo os trabalhos iniciados às 7 horas. Para a eleição foi inscrita 
apenas a chapa “nº01”, com os seguintes membros: Conselho Efetivo: Roberto 
Gaboni Reino (QLT 86/18) Silvio Roberto B. Sant’ánna (QLT 92/03), Edson 
Beserra de Oliveira (QLT 86/10),  Mauricio Rocha de Oliveira (QLT 92/01), 
Liberato Manrique da Silva (QLT 86/25), Fabio Zanella (representante da Parque 
Santana Empreendimentos) e Ivan Di Beo (QLT 91/04);  Conselho Suplente: 
Luzia Villa Soglio (QLT 90/10), Nelson de Paula Garcia (QLT 86/12), Sergio Luis 
Batistella (QLT-91/17), José Roberto Bertoli (QLT 86/16 e 97/03), Julio Tomizo 
Tanaka (QLT 86/04), Alessandro Dantas de Araujo (QLT 92/02) e Norival 
Gonçalves (QLT 91/18). Iniciada a votação, para cada lote representado, 
pessoalmente ou por procuração, conforme lista de presenças foi entregue uma 
cédula, em um total de 46 (quarenta e seis) votos. Às 10 horas foi encerrada a 
votação e procedeu-se à apuração, realizada pelos escrutinadores, Sr. Edson 
Bezerra de Oliveira e o Sr Eduardo Van Der Meer, obtendo-se o seguinte resultado: 
06 (seis) impugnações de lotes que se encontram em débito, o Sr. Presidente 
declarou eleita com 40 (quarenta) votos a Chapa nº 01, que desde já toma posse 
de suas funções para o biênio 2013/2014. Em seguida, iniciamos a 2ª Parte – Item 
“a”, neste momento, o associado da QLT 98/02 entrou na assembléia, portanto, não 
votou e não participou da 1ª parte. Prosseguindo, o Sr. Rogério Leite dos Santos, 
engenheiro florestal, representante da empresa DNA Consulting Assessoria 
Ambiental, explicou minuciosamente através de data show os procedimentos para a 
adequação ambiental do loteamento. Colocado o assunto em votação, foi aprovada, 
por unanimidade, a execução dos serviços. O valor da proposta é de R$ 100.000,00 
(cem mil reais) sendo R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) iniciais e R$ 65.000,00 
(sessenta e cinco reais) “ad exitum”. Para o custeio dos valores foi aprovada uma 
arrecadação de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) divididos por fração ideal em 
12 parcelas fixas, contabilizados em conta separada. Colocado o assunto em 
votação, a mesma foi aprovada por unanimidade. Item “b” - As contas do exercício 
de 2012, cujo saldo final em 31 de dezembro totalizou R$ 24.914,87, foram 



 

aprovadas por unanimidade. Apresentada a previsão orçamentária e após algumas 
considerações foi aprovada, por unanimidade, a manutenção dos atuais valores. Foi 
apontada a questão da água com a necessidade de reforma no poço semi-artesiano, 
custo aproximado de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e também a análise da água que 
deverá ser feita imediatamente. Será consultada a SABESP para instalação da rede 
de saneamento básico e esgoto. Ratificada a permanência da LESTCON como 
administradora da Associação, ficando a mesma através de seus representantes 
legais, autorizada a movimentar as contas bancárias da Associação Bougainvillée 
Residencial V, bem como a representá-la nas repartições públicas municipal, 
estadual e federal.  Sem mais assuntos a tratar, foram dados por encerrados os 
trabalhos. Peruíbe, 06 de abril de 2013. 
 


