
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 1 

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL TOP LIFE CLUBE & RESIDENCE 2 

DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2012. 3 

Ao décimo oitavo dia do mês de Dezembro do ano de dois mil e doze, reuniram-se os 4 

senhores condôminos do Residencial TOP LIFE CLUBE & RESIDENCE localizado na Avenida 5 

das Castanheiras lote 3.350, CLUB – Águas Claras, Brasília - DF para deliberarem sobre as 6 

seguintes pautas previamente divulgadas em edital de convocação: 1ª) Pauta 7 

DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS DE 2012 DO TOP LIFE CLUB; 2ª) PautaDELIBERAÇÃO 8 

SOBRE O VALOR DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DO CLUB PARA O ANO DE 2013; 3ª) 9 

Pauta DELIBERAÇÃO DE TAXA EXTRAORDINÁRIAPARA INVESTIMENTOS NO CLUBE 10 

EM 2013; 4ª) Pauta DELIBERAÇÃO SOBRE O REGIMENTO INTERNO DO CLUB; 5ª) Pauta 11 

DELIBERAR SOBRE A CRIAÇÃO DE COMISSÃO PARA ANALISAR CONVENÇÃO DO TOP 12 

LIFE; 6ª) Pauta ASSUNTOS GERAIS. Abertos os trabalhos ás 20:15 (vinte horas e quinze 13 

minutos) em segunda e última convocação registrou-se a presença de 127(cento e vinte e 14 

sete)condôminos, em lista própria; O Sr. Ricardo Gallon 703/G, foi escolhido como 15 

Presidente da assembléia, o qual escolheu a mim o Sr. Daniel Pereira – GRUPO FEDERAL 16 

SERVICE,para secretariá-lo,em seguida o Presidente da mesa leu o edital de convocação e 17 

iniciaram-se os trabalhos. 1ª) Pauta DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS DE 2012 DO TOP 18 

LIFE CLUB; O presidente da mesa oportunizou a palavra para a senhora Tainá Fernandes, 19 

síndica geral do TOP LIFE que começou apresentando-se aos presentes e, explicando que 20 

sua gestão está vigente desde o dia 01 de Dezembro, e terá duração de 06 (seis) meses. 21 

Em seguida em mídia própria expôs aos presentes os débitos que o clube possui, e com os 22 

quais a gestão atual terá que lidar um deles a portaria do condomínio que a partir desse 23 

mês não será mais paga pela construtora. Com a palavra a Sr. Dailton subsíndico do 24 

subcondomínio Punta Del Este, em breves palavras falou sobre um levantamento de débitos 25 

que fez em conjunto com a senhora Tainá, O Sr. Fernando e o Sr. Leonardo, qual seja uma 26 

previsão de despesas para o ano seguinte, explicou sobre os gastos da portaria que agora 27 

serão de responsabilidade do clube, falou sobre a questão do hidrômetro do clube, que 28 

anteriormente não pagava taxa de esgoto, e após última vistoria da CAESB, no mês de 29 

Setembro, verificou-se que por se tratar de um hidrômetro da área comum e não somente 30 

das piscinas, o mesmo teria que pagar essa taxa. O Sr. Dailton explicou ainda de que 31 

forma eram rateadas as despesas do clube, e que hoje não é mais possível, devido aos 32 

atuais gastos. Novamente com a palavra a Síndica Geral, falou da degradação dos 33 

espaços no TOP LIFE, que acontece por falta de zelo dos moradores, e falta de manutenção 34 

de uma forma geral. Em mídia visual, foram mostradas fotos das áreas “desgastadas” do 35 

TOP LIFE. A Síndica pediu aos moradores que entrem no site da construtora, e peçam por 36 

seus direitos uma vez que o condomínio ainda está na garantia de construção. Após esse 37 

pedido, a Síndica falou sobre o aumento que terá de ser cobrado por cada subcondomínio 38 

para a manutenção do CLUBE. O Presidente da mesa abriu então a palavra aos presentes 39 

para que expusessem suas opiniões à cerca do item tratado: O presidente então através de 40 

votação simples deliberou sobre o tempo de fala de cada morador: Proposta 01(um) 41 

minuto, 20 (vinte) votos favoráveis, 02 (dois) minutos (46) votos, ficando então sendo este o 42 

tempo de palavra para cada morador. Desta feita o morador do 301/C Naufeu, abriu os 43 

trabalhos, expondo que em sua opinião, os problemas que hoje são enfrentados pelo clube 44 

são de má gestão. Disse em seguida que os problemas do clube têm que ser encontrados 45 

para que possam ser resolvidos de uma vez ao invés de sempre que necessário haja 46 

implementação de taxa extra, sugeriu ainda que seja contratada uma empresa que faça 47 

uma auditoria das necessidades do clube. 1201/B Ginaldo abriu falando sobre o valor do 48 

pró-labore do síndico do clube, que em sua opinião impacta sobre os gastos do mesmo. 49 

1103/I Tito, perguntou sobre os balancetes do período, pois não poderia haver prestação 50 

de contas, uma vez que os balancetes, não estão aqui, o presidente da mesa falou então 51 



que não se trata de uma assembléia de prestação de contas e sim de demonstrativos 52 

financeiros; Conselheira fiscal do bloco J/Simone, falou que em seu subcondomínio as contas 53 

são acompanhadas de perto, e ela deseja que o mesmo seja feito no clube, pois não 54 

consegue localizar hoje os valores que sobravam anteriormente no caixa do clube. Adriano, 55 

falou que está muito alto hoje o custo de vida no TOP LIFE, uma vez que tem parentes em 56 

outros condomínios em Águas Claras que tem espaços maiores e pagam menos por isso, 57 

falou ainda das pessoas alheias que usam as áreas comuns do condomínio e isso traz 58 

desgaste para o condomínio e quem arca com os débitos são os moradores. 303/G Carla 59 

ratificou as palavras do Sr. Adriano e sugeriu por pararem a assembléia e irem para o item 60 

que trata da criação da comissão para analisar a convenção do TOP LIFE; 803/F Fabiano, 61 

falou sobre a auditoria nas contas que ele acha pertinente que sejam feitas e que no caso 62 

de aprovada, que a empresa que o faça tenha engenheiros para averiguarem os 63 

problemas estruturais do TOP LIFE. Rodrigo, falou que ainda não tomou posse do 64 

apartamento e veio à reunião uma vez que tinha receio das taxas criadas, pois no seu 65 

ponto de vista, os gastos não estão também controlados. A Sra. Diane, falou que o clube 66 

está sendo mal administrado, e sugeriu que haja um administrador apenas para o clube, 67 

pois uma vez que se tem dinheiro para aumentar o salário dos síndicos, tem que ter dinheiro 68 

para o clube. 502/B Ricardo sugeriu que a construtora MRV, ao invés de apenas repassar 69 

R$ 90,00 (noventa reais) de taxa condominial que também arque com mais alguma 70 

despesa do condomínio. 608/G Alan Sugeriu que a Assembléia seja encerrada uma vez 71 

que não houve tempo hábil para convocação, e falou ainda que ao invés de aumentar 72 

receitas haja uma redução de custos. 1304/L Sr. Arimatéia, falou sobre o fato de terem 73 

muitos moradores presentes na assembléia, haja vista não terem tido tempo hábil para 74 

convocação, falou ainda que acredita que o condomínio esteja sendo bem administrado, e 75 

se dispôs a ajudar na comissão que irá ajudar a melhorar o TOP LIFE; Em resposta o Sr. 76 

Leonardo síndico do Palm Beach, começou falando sobre sua gestão no CLUBE, falou dos 77 

desgastes por tempo de uso que o Clube sofreu, oportunizou que as despesas eram 78 

divididas entre o PALM BEACH e a MRV, falou que repassou sua gestão do Clube com um 79 

saldo negativo de R$ 200,00, devido a um cheque que foi emitido pelo clube, foi 80 

protestado e não foi localizado a tempo. O Sr. Fernando, com a palavra, falou que o 81 

repasse do Clube nem sempre foi de R$ 55.000,00 (cinqüenta e cinco mil reais), disse que 82 

esse valor oscilou em torno de valores menores, e que em consenso os síndicos acordaram 83 

que os valores empregados não eram suficientes para manutenção do clube, disse ainda 84 

que o valor supracitado só passou a ser entregue para o clube a partir do mês de 85 

Agosto/2012. O Sr. Fernando falou dos gastos que teve no clube e por esse motivo, não 86 

houve realmente a sobra de dinheiro que foi citada. Explanou sobre todas as melhorias que 87 

proporcionou ao clube e que foram investimentos aprovados pelo conselho do clube. A Sra. 88 

Tainá começou falando sobre a pauta que fala da criação de uma comissão para analisar 89 

a convenção do TOP LIFE, e disse que já que dizem que a convenção tem vícios, essa é 90 

oportunidade para saná-los. Sobre a questão da auditoria, falou que há um tempo chegou 91 

aos seus ouvidos que caso houvesse auditoria os resultados seriam forjados, disse que se 92 

disponibiliza a fazê-lo, contudo, que isso seja pauta para uma próxima assembléia, e pediu 93 

que os moradores tragam valores dessa auditoria para serem votados em uma próxima 94 

reunião geral. A síndica explicou que não pode assumir esses custos, qual seja de uma 95 

auditoria, sem conhecer a situação financeira, falou que os custos de funcionários do clube 96 

são altos, falou que hoje o clube não tem salva-vidas, falou do custo dos quatro funcionários 97 

do clube, e que hoje estas situações não permitem que os gastos sejam ainda mais 98 

reduzidos. A síndica explanou então sobre a questão do pró-labore que hoje recebe o 99 

síndico geral, foi auxiliado pelo Sr. Keiton Maximiliano – GRUPO FEDERAL SERVICE, que leu 100 

a convenção coletiva do TOP LIFE, onde está previsto para o síndico geral uma 101 

remuneração a título de administração do clube. A Sra. Tainá foi questionada sobre o 102 



motivo pelo qual está respondendo às perguntas uma vez que acabou de assumir a gestão 103 

do clube, ao que a mesma respondeuque apesar de estar assumindo a gestão agora, 104 

participou anteriormente como conselheira fiscal. Falou sobre o fato de não ser fácil 105 

administrar um clube dessas proporções, uma vez que muitos moradores não colaboram; a 106 

respeito da contratação da empresa de arquitetura, falou que concorda, contudo 107 

novamente os valores tem que ser trazidos à assembléia. O Presidente da mesa pediu 108 

novamente ordem por parte dos presentes, uma vez que a síndica Tainá estava apenas 109 

respondendo as perguntas feitas pelos presentes. O Presidente da mesa pediu ordem e 110 

sugeriu que fosse invertida a Pauta, que primeiramente fosse votada a criação da comissão 111 

para analisar a convenção do TOP LIFE houve acolourada discussão, após colocada em 112 

votação; Proposta: Trocar a ordem da votação:29 (vinte e nove), votos favoráveis à 113 

proposta, 25 (vinte e cinco) votos contrários à proposta, ficando então alterada a ordem de 114 

votação. 2) Pauta DELIBERAR SOBRE A CRIAÇÃO DE COMISSÃO PARA ANALISAR 115 

CONVENÇÃO DO TOP LIFE;Foi aprovada por votação de forma unânime a criação da 116 

comissão para análise da convenção. Foram sugeridas três votações a respeito da formação 117 

dessa comissão: Primeira 02 (duas) pessoas por subcondomínio, 06 (seis) votos favoráveis, 118 

Segunda 03 (três) pessoas de cada subcondomínio, 56 (cinqüenta e seis) votos favoráveis, 119 

Terceira, número livre de participantes, 26 (vinte e seis) votos favoráveis. Começando pelos 120 

candidatos do Palm Beach; Edvaldo Oliveira Neves 602/B, João Alberto 201/C, Bruno 121 

Carvalho 1203/C, aprovados por unanimidade. Saint Tropez, Dianne Batista 506/E, Levy 122 

Lourenço 1304/F, Renato Solimar 1106/E. Punta Del Este: José de Arimatéa 1304/L, 123 

Adriano Caieiro Evagelista 401/I, Leonardo Figueiredo 1308/I, Simone 1207/J, Homero 124 

Santos 1002/I, Ricardo Manhães 302/ISendo então eleitos os Senhores: Leonardo 125 

Figueiredo 1308/I 55 (cinqüenta e cinco) votos, Homero Santos 1002/I 44 (quarenta e 126 

quatro) votos, Ricardo Manhães 302/I 41 (quarenta e um votos). Laguna Beach: Carla 127 

Tereza Peralta303/G, Rodrigo Freitas 707/G, Edmilson 907/G. Votação para presidente 128 

dessa comissão: Carla Peralta 23 (vinte e três) votos favoráveis, Sr. Homero Santos 48 129 

(quarenta e oito votos), ficando então o Sr. Homero Presidente e a Sra. Carla vice 130 

presidente da comissão para análise da convenção do TOP LIFE. 3) Pauta DELIBERAÇÃO 131 

SOBRE O VALOR DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DO CLUB PARA O ANO DE 2013;O 132 

Sr. Dailton, em mídia própria, explanou sobre a planilha de previsão orçamentária para o 133 

ano de 2013 no clube. Foi então oportunizada a palavra ao Sr. Naufeu 301/C, ele falou 134 

que uma vez que a construtora MRV, não paga a taxa ordinária em seu valor integral, que 135 

seja emitido um título de débitos e seja cobrado, expôs ainda que relativo à auditoria ele 136 

não se referia às constas do síndico e sim ao projeto arquitetônico e que esse serviço pode 137 

ser conseguido de forma gratuita na UNB, por exemplo. A síndica Tainá, explicou que ainda 138 

não estão falando em taxa extra e sim repasse emergencial ao clube; Simone 1207/J, 139 

falou quem tem acompanhado a gestão da síndica Sra. Tainá, e tem visto que a mesma faz 140 

cobranças à MRV, que tem visto que os síndicos estão fazendo sua parte, contudo precisam 141 

da ajuda dos moradores. Neste momento o presidente da mesa pediu que os assuntos 142 

gerais fiquem para esta pauta específica. Sr. Tito 1103/I, ele parabenizou a confecção da 143 

planilha de despesas e oportunizou que o repasse para o clube tem que ser feito, caso 144 

contrário o mesmo fechará as portas. Tania 1104/G sugeriu que primeiro aprovassem a 145 

mudança na convenção antes de aprovarem qualquer outra pauta, pois existem itens que se 146 

mudados na convenção os gastos poderiam ser reduzidos, sugeriu também que as decisões 147 

para a mudança da convenção, sejam antes votadas nos subcondomínios, questionou se as 148 

mudanças, e reformas seguiram os procedimentos padrões tais como três orçamentos para 149 

realização de serviços, falou também que relativo ao pró-labore, acha o pagamento do 150 

mesmo justo, contudo pode ser revisto. Maria 207/A, não compareceu. Manoel 302/A, o 151 

condômino, falou que em seu subcondomínio a questão do repasse para o clube já foi 152 

aprovado, inclusive através de taxa extra, falou também que a questão de controle de 153 



acesso ao clube não é feito de forma adequada, pediu que o controle fosse reforçado. 154 

Bruno 1203/C, falou que o repasse emergencial tem que ser aprovado uma vez que 155 

esperar a mudança da convenção pode fazer com que o mesmo seja fechado. Falou ainda 156 

que em seu condomínio esta questão já foi aprovada. Adriano 401/I, falou que se existem 157 

as despesas concorda em pagar, contudo precisar ver onde está sendo gasto, falou sobre o 158 

mau uso das áreas do clube, pois vê por diversas vezes que isso influi nos gastos. Daniel 159 

506/C, citou que em sua opinião, inclusive foi citado na assembléia do PALM BEACH, o que 160 

está havendo é amadorismo na gestão do clube, tais como uma planilha de previsão de 161 

gastos apresentada para a assembléia em Excel, por exemplo, falou que este assunto 162 

deveria ser tratado de forma mais séria e, não em caráter emergencial. 502/C, falou sobre 163 

que na ocasião da criação da comissão, não foi estipulado tempo para que ela apresente 164 

resultados, falou também que acha mais viável a contratação de um brigadista e não de um 165 

salva vidas, uma vez que o brigadista abrangeria todo o condomínio e não só o clube. Alan 166 

608/G, ele chamou atenção para o item de previsão de crescimento de despesas e disse 167 

que os moradores não estão se atentando para isso, perguntou sobre o que é pago para o 168 

encarregado do clube, e sobre quanto é pago para a empresa administradora do clube, 169 

questionou os valores e questionou sobre os cortes que podem ser feitos, falou que lazer e 170 

conforto podem ser pagos, porém com austeridade, falou que se forem cortados itens da 171 

folha de pagamento e custos fixos, não haverá necessidade de aumento, O Sr. Tito 1103/I, 172 

explicou que elaborou planilha de custos caso a contratação de funcionários fosse feita 173 

diretamente pelo condomínio, e isso não é viável por vários fatores operacionais e 174 

trabalhistas. Rodrigo 707/G, falou que as sugestões que tem que surgir são de diminuição 175 

dos custos, falou sobre o custo da água e sobre como isso poderia ser otimizado, citou que o 176 

maior custo hoje é com mão de obra terceirizada, então que seja feita licitação para a 177 

contratação desse tipo de serviço. A síndica Tainá explicou que assim que assumiu o cargo, 178 

reviu os contratos e pediu orçamento de várias empresas, sempre priorizando o bom 179 

funcionamento do clube e menor custo. Explicou que a planilha de hoje apresenta custos 180 

fixos e por esse motivo tem que ser provisionados, caso alguém possa apresentar sugestões 181 

eficazes, ela está à disposição para ouvir as idéias. O Sr. Leonardo citou que os problemas 182 

tem que ser vistos do lado de dentro da situação, ou seja, contratação direta de 183 

funcionários, por exemplo, não traz vantagens, pois tem de contar com um RH, funcionários 184 

reservas, encargos e etc, falou ainda que no PALM BEACH chegaram à conclusão de que o 185 

repasse para o clube tem que existir, pois caso contrário o mesmo poderá fechar as portas; 186 

Defendeu ainda que os gastos do clube estão sendo cortados, porém o aumento das 187 

despesas e natural. Junior 905/G, colocou a realidade do Condômino Laguna Beach, que é 188 

novo no condomínio, e já está passando pelo fato de aumentar o repasse, pediu que vissem 189 

isso com atenção, pois não acha justo.  A Sra. Laura síndica do Laguna Beach, falou que está 190 

entrando agora no condomínio e que está se interando da administração e esse repasse, 191 

não necessariamente incidirá em aumento de taxa ordinária. Creuza 101/C oportunizou 192 

para manisfestar-se sobre os gastos no condomínio e disse que na gestão do Sr. Leonardo, 193 

ele tinha menos recursos e o clube andava muito bem, falou que não concorda com o 194 

dinheiro que foi gasto em certas obras do clube e que segundo seu ponto de vista pioraram 195 

o clube, ou seja, o dinheiro que deveria ter sido usado para manutenção do clube foi gasto 196 

com coisas desnecessárias, por isso o clube passa hoje por essas situações. 1308/I 197 

questionou sobre o que estava sendo discutido na assembléia, se era uma criação de taxa 198 

extra para o repasse do clube, ou apenas sobre o aumento dos valores de repasse do 199 

clube para cada subcondomínio, citou ainda que independente do fato da taxa ordinária 200 

ser cobrada por fração ideal ou não, os gastos do clube são igualitários, pois essa questão 201 

de unidade autônoma maior ou menor não influi no uso do clube que é feito da mesma 202 

forma. Jair 1201/B, falou que hoje paga uma taxa condominial alta e que não usufrui, 203 

falou que tem a impressão de que os visitantes usufruem mais das áreas que alguns 204 



moradores e isso sim, influi no aumento dos custos, expôs que não tem como aprovar um 205 

custo futuro par ao clube sem saber exatamente onde isto estará sendo investido. Renato 206 

1106/E, reforçou que em seu ponto de vista não é sobre a necessidade dos serviços 207 

oferecidos que estão votando e sim sobre os custos dos mesmo, pediu ainda que os números 208 

fossem revistos, pois acha que os valores estão cobrados estão muito altos. Ginaldo 1201/B 209 

oportunizou que já foi síndico do clube, e conhece a realidade da questão, falou que a 210 

manutenção é necessária, os prestadores de serviços também e disse ainda, que são custos 211 

que ainda que as empresas sejam trocadas os valores não farão tanta diferença, disse 212 

ainda que o quadro de funcionários de hoje já é apertado e que não se tem de onde cortar 213 

mais gastos relativos a isto, falou que agora a questão é com a construtora que entregou 214 

uma obra de má qualidade, e que os moradores tem que investir senão perderão seu 215 

dinheiro futuramente. Carlos, falou que esteve conversando com os funcionários do clube, e 216 

disse que acha todos muito necessários, disse que o valor que a empresa paga para eles é 217 

muito diferente do cobrado, ou seja, a empresa terceirizada tem rever esses valores. A 218 

Subsíndica Sra. Laura, falou que o clube é extensão da casa de cada e, portanto, tem que 219 

ser cuidado também, e os moradores não podem permitir que ele feche as portas. O Sr. 220 

Fernando falou que o clube não tem dinheiro em caixa sobrando, contudo entregou o 221 

mesmo com saldo positivo, pois o grande fator que desequilibrou as contas foi o alto valor 222 

da última conta da CAESB. O Presidente da mesa colocou então em votação a aprovação 223 

da planilha orçamentária 2013, nesse momento os condôminos iniciaram discussão sobre os 224 

valores que seriam gastos, O Presidente da mesa pediu ordem e expôs como seria feita a 225 

votação.Proposta aprovação do repasse maior dos condomínios para o clube:48 (quarenta 226 

e oito votos) favoráveis, 28 (vinte e oito) votos contrários, sendo então aprovada à planilha 227 

orçamentária para o ano de 2013. 4) Pauta DELIBERAÇÃO DE TAXA 228 

EXTRAORDINÁRIAPARA INVESTIMENTOS NO CLUBE EM 2013;Novamente em mídia 229 

visual, através de planilhas, o Sr. Dailton demonstrou os gastos que estão previstos para o 230 

clube. A Síndica Tainá, explicou sobre as questões que estão sendo priorizadas com esse 231 

investimento, tais como aquecimento da piscina, CFTV, integração de guaritas, grama para 232 

o campo de futebol. Novamente o Sr. Dailton oportunizou a palavra e explicou que o valor 233 

cobrado de taxa extraordinária para cada apartamento seria de R$ 100,00 (cem reais), 234 

para que esses investimentos pudessem ser feitos. Condômino questionou se todos 235 

concordam com a destinação dos valores recolhidos pela taxa extraordináira, tais como se 236 

todos acham necessários, por exemplo, o aquecimento das piscinas; Bruno citou que acha 237 

inviável a votação de taxa extra nesse momento uma vez que outras questões ainda estão 238 

pendentes. Fabiano oportunizou que primeiramente todos devem se ater à questão de que 239 

o clube necessita de repasse emergencial e não é hora de fazer investimentos e sim resgate 240 

do que está sendo feito, propôs ainda que o repasse emergencial tenha um tempo limite 241 

para que não vire regra, qual seja o tempo de seis meses por exemplo. 506/C Daniel 242 

questionou sobre os valores pagos pela MRV, se isso gera um caixa real, ou é investimento 243 

futuro, falou também que vivem em comunidade então não é hora de que votem contra o 244 

aquecimento da piscina, por exemplo, pois isso é uma discussão coletiva. 1207/J Simone 245 

citou que quanto à taxa extra, por exemplo, seria parcelada e o valor pago mensalmente 246 

seria baixo. 302/I Ricardo, falou que nesses investimento deveriam ser inclusos a 247 

implantação de sala de jogos por exemplo. A Síndica Tainá falou que a assembléia 248 

decidirá a destinação dos gastos. Ricardo, falou que acredita que todos são contra a 249 

criação da taxa extra para o clube, pois já tiveram que aprovar taxas individuais em seus 250 

subcondomínios. Houve nesse momento discussão dos presentes a respeito da pauta. O 251 

Presidente da mesa explicou que o valor cobrada da taxa extraordinária, seria num valor 252 

total de R$ 100,00 cobrado de uma vez ou ainda parcelado. O síndico Sr. Leonardo, pediu 253 

que todos aprovassem primeiramente o valor para o investimento e se fosse o caso, depois 254 

fosse discutida a destinação da taxa. O Presidente da mesa propôs a votação item a item: 255 



Aprovação do pacote total, Proposta: 30 (trinta votos), Que seja votado item a item: 33 256 

(trinta e três) votos favoráveis, Que não seja aprovado nenhum investimento 04 (quatro) 257 

votos, ficando então aprovado investimento de forma parcial, ou seja, os itens serão 258 

discutidos. Melhorias: Campo de Futebol:56 (cinqüenta e seis) votos favoráveis à instalação; 259 

01 (um) voto contrário; Aquecimento da piscina: 30 (trinta) votos favoráveis,(32) trinta e 260 

dois, votos contrários. Integração de guarita:37 (trinta e sete) votos favoráveis, 09 (nove) 261 

votos contrários. Instalação de CFTV:49 (quarenta e nove) votos favoráveis, 04 (quatro) 262 

votos contrários. Ficando então aprovada a instalação do CFTV, colocação da grama no 263 

campo de futebol e integração das guaritas. Proposta: Cobrança da taxa extra em uma 264 

parcela de R$ 20,00 (vinte Reais) valor esse que só poderá ser usado em benfeitorias 265 

para o clube mediante aprovação em assembléia. Proposta 45 (quarenta e cinco) votos 266 

favoráveis sendo então aprovada por unanimidade.5) Pauta DELIBERAÇÃO SOBRE O 267 

REGIMENTO INTERNO DO CLUB; Atendendo ao pedido dos moradores, O Presidente da 268 

mesa, devido ao horário, encerrou a assembléia sem a discussão dos itens de número 05 269 

(cinco) e 06 (seis) ficando os mesmos como pauta para uma próxima assembléia. 6) Pauta 270 

ASSUNTOS GERAIS; A ser discutido em uma próxima assembléia. Nada mais a tratar foi 271 

encerrada a assembléia ás 00:35 (meia noite e trinta e cinco minutos) sendo a ata assinada 272 

pelo Presidente e por mim secretário que a escrevi.  273 

 274 

Presidente ___________________________________ 275 

Secretário ___________________________________ 276 


