
ILUSTRÍSSIMO Sr. OFICIAL DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DA COMARCA DE ASSIS/SP 

ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL CASABLANCA, associação privada, inscrita no 

CNPJ sob o n.5 24.951.908/0001-49, com sede na Avenida Rui Barbosa, s/n.e, em Assis/SP, CEP 

19816-000, representada por EDER DOMINGOS PADOVANI, brasileiro, bancário, casado, portador do 

RG sob o n.5 12.104.274-1-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.5 041.794.368-76, residente e 

domiciliado à Alameda Dra. Marlene Passarelli Cortez, n.2 324, Residencial Casablanca, na cidade de 

Assis/SP, vem mui respeitosamente, na presença de V.S.ã, requerer que se digne proceder a 

averbação e arquivamento da ATA DA 3̂  ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA realizada em 20 de 

outubro de 2016. referente a ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA, com a finalidade de ALTERAÇÃO DOS 

ARTIGOS 5f, 13 e 54, do Estatuto Social, acompanhada da respectiva CONSOLIDAÇÃO. 

Nestes termos, pede deferimento. 

Assis/SP, 20 de outubro de 2016. 

ASSOCIA 
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ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL CASABLANCA 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

Ficam convocados os senhores proprietários/titulares de direito de lotes 

residenciais do Residencial Casablanca e associados da ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL 

CASABLANCA a se reunirem, em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - AGE, nos termos do 

artigo 15 e 16 do Estatuto, às 19h30min horas, no dia 20 de outubro de 2016, a se realizar no 

"Salão de Festas" do Residencial Casablanca, localizado Av. Rui Barbosa s/n2, em Assis/SP, em 

1^ convocação e em segunda convocação às 20h00min, na mesma data e endereço, a fim de 

deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 

A) Deliberar e votar sobre a reforma do Estatuto Social com alteração dos Artigos 54,13 e 

52, para exercer as deliberações da Assembleia Geral Extraordinária do dia 

15/09/2016. 

Não havendo quórum suficiente para a instalação da Assembleia Geral 

Extraordinária, em primeira convocação, fica desde já estabelecido que esta se reunirá, em 

segunda convocação, 30 (trinta) minutos após o horário marcado, nos termos da alínea "b" do 

artigo 16, do Estatuto. 

Todos os associados terão direito a voto, com exceção dos inadimplentes, 

nos termos do artigo 75 do Estatuto, e, os associados poderão ser representados por 

mandatários com poderes especiais para prática de atos que constituam objeto das 

Assembleias, através de instrumento de procuração com firma reconhecida do outorgante, 

observadas as restrições estatutárias e legais, devendo a procuração ser entregue na sede da 

Associação, com antecedência razoável para a realização da Assembleia Geral. 

Assis/SP, 11 dftoutiíbrò de 2016 

ASSOCIAÇATrRTSIDENCIAU^Sj^BlANCA 
Éder Domingos Padovani 

Presidente 
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ATA DA 3ã ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - AGE DA A S S O C I A Ç Ã O C R 0 F I L M A D 0 S 0 B N ° 

RESIDENCIAL CASABLANCA 7 3 fi2 

Registro Civil das Pessoas Jurídicas 
ria Comarca deAssís/SP 

Aos 20 (vinte) dias do mês de outubro de 2016 (dois mil e dezesseis), 

reuniram-se no Salão de Festas do Residencial Casablanca, situado à Av. Rui Barbosa, 

s/n, na cidade de Assis, Estado de São Paulo, os proprietários, promissários 

compradores e titulares de domínio dos lotes, os quais assinaram Lista de Presença 

para composição de "quórum", a qual fica fazendo parte integrante desta ata. 

Às 19:30 horas, como não havia "quórum" para a primeira 

/-^ chamada/convocação, aguardou-se mais 30 minutos. 

Às 20:00 horas, em segunda convocação, atendendo ao Edital de 

Convocação de 11 de outubro de 2016, publicado e fixado em lugar visível com 

destinação própria aos associados, ou seja, no quadro de avisos da Associação, além 

de ter sido enviado por carta simples através dos Correios a todos os Associados, com 

a devida antecedência (nos termos do artigo 16 do Estatuto), a 3 § Assembleia Geral 

Extraordinária foi instalada pelo Sr. Eder Domingos Padovani, na qualidade de 

Presidente da Associação Residencial Casablanca, que determinou a mim, Márcio 

Sampaio de Souza, na qualidade de Secretário da Associação Residencial Casablanca 

para secretariar os trabalhos da Assembleia. 

Primeiramente, o Presidente da Assembleia agradeceu a presença de 

todos, e esclareceu de que todos os Associados terão direito a voto na Assembleia, 

desde que esteja adimplente, conforme disposto no artigo 7 ? do Estatuto. 

Em ato contínuo, o Presidente esclareceu que a Associação e a mesa estão 

sendo auxiliadas pelos serviços de assessoria e consultoria jurídica do advogado Milton 

Gregório Júnior e enfatizou o objetivo de tal contratação que para melhor execução e 

cumprimento das tarefas e objetivos da Associação, que se diversificam por diversas 

áreas e setores (como contábil, construção civil, arquitetura e jurídico), temos a 

necessidade de serviços de profissionais específicos dessas áreas, inclusive a 
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Associação já tem contrato com escritório de contabilidade e de arquitetura, no 

entanto, não havia de assessoria e consultoria jurídica, que é de extrema importância e 

necessidade, pois praticamente em todas as execuções e deveres dos órgãos diretivos 

da Associação é necessário o acompanhamento e intervenção de um profissional da 

advocacia especializada, inclusive para a lavratura de Ata, para logo ao final da 

Assembleia Geral ou Reunião dos órgãos diretivos ser lida e aprovada. 

Assim, o Presidente esclareceu que a contratação do escritório de 

advocacia e assessoria jurídica foi devidamente apreciada, deliberada e aprovada em 

Reunião dos membros da Diretoria e dos Conselhos Fiscal e Deliberativo realizada no 

dia 01/10/2016. 

Foi dada a oportunidade para o advogado contratado se apresentar e 

esclarecer os trabalhos a serem executados para a Associação, tendo a concordância 

dos Associados presentes. 

Em seguida foi lida a pauta constante do Edital de Convocação para 

deliberar sobre a seguinte ordem: 

A) deliberar e votar sobre a reforma do Estatuto Social com alteração dos 

MICROFILMADO SOB N Artigos 54, 13 e 5 ,̂ para exercer as deliberações da Assembleia Geral 

^ ^ P 2 Extraordinária do dia 15/09/2016. 

Registro C.v.1 das Pessoas.Juncas 
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Ficando destacado que as resoluções serão limitadas aos assuntos 

constantes da pauta publicada no Edital, conforme dispõe o Artigo 16, alínea g, do 

Estatuto. 

Posteriormente passou a expor a justificativa da presente Assembleia, 

sendo que de início frisou que as decisões da AGE do dia 15/09/2016 só poderão ser 

alteradas ou revogadas por outra Assembleia Geral, nos termos do artigo 18 do 

Estatuto. 



Informou aos Associados que foi enviado o Comunicado 01/2016 datado 

de 20/09/2016, que citava as deliberações da AGE do dia 15/09/2016. 

Esse comunicado foi exposto por projeção no alto da parede, de forma 

visível a todos, com o uso de projetor de imagens e computador, e ficou claro que para 

a Diretoria exercer as deliberações referentes a: (i) isenção de taxa para aprovação de 

projeto de construção, reforma ou ampliação das residências; (ii) a remuneração do 

Presidente; (iii) instalação e construção de sanitários, fraldários e bebedouros nas 

áreas de lazer 1 e 2, seriam realizadas novas Assembleias Gerais Extraordinárias para 

reforma e adequação do Estatuto, no que se refere aos artigos 54,13 e 5Q. 

Por tal razão os Associados foram especialmente convocados para 

deliberar nesta Assembleia Geral sobre os temas em pauta no edital. 

Aberta a discussão da reforma dos artigos 54, 13 e 5 9 do Estatuto, com a 

exposição da redação em vigor e da nova redação proposta, visível a todos por 

projeção no alto da parede, de forma visível a todos, com o uso de projetor de 

imagens e computador, a qual não teve nenhuma proposta de alteração do texto, 

como segue abaixo: 

Artigo 13. Os ASSOCIADOS que fizerem parte dos órgãos da 

~ « m o M° administração da ASSOCIAÇÃO não terão direito a qualquer 
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' taxa de manutenção mensal e ao recebimento da quantia 

íeg.stroCiv.1 das Pessoas Jurídicas . . . . . . . . . . . 
y da Comarca de ASSIS/SH equivalente a 2 (dois) salários mínimos por mes. 

Artigo 54. Para exame e aprovação dos projetos, seja inicial ou 

alteração, não será cobrada nenhuma taxa ou despesa. 

Para o artigo 5Q, a proposta foi de renumerar o atual Parágrafo Terceiro 

para Parágrafo Quarto, a fim de permitir a inclusão de um novo Parágrafo Terceiro, 

ficando dessa forma: 
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Parágrafo Terceiro. Como exceção à regra fixada no parágrafo 

segundo desta cláusula, por deliberação de maioria dos ASSOCIADOS 

presentes em Assembleia convocada especialmente para esse fim, a 

ASSOCIAÇÃO poderá dotar os bens de sua propriedade (inciso II) e os 

bens de concessão de uso especial (inciso III) de novas edificações ou 

benfeitorias e realizar alteração das que já se acharem implantadas, 

com a devida aprovação do Poder Público competente quando 

necessária, desde que o investimento não gere nenhuma despesa 

extraordinária aos ASSOCIADOS (como chamada de capital), bem 

como não ultrapasse o limite de 20 % (vinte por cento) do saldo em 

caixa da ASSOCIAÇÃO, por mês, levando em conta o mês anterior e 

daí excluindo o fundo de reserva. 

Parágrafo Quarto. Ainda, como exceção à regra fixada no parágrafo 

segundo desta cláusula, e somente enquanto não alienados todos os 

lotes de sua propriedade, poderá a FIOROTTO E ASSOCIADOS 

SOCIEDADE SIMPLES LTDA, empreendedora do loteamento, 

promover os ajustes que se entender necessários nas obras e nas 

1 3 ^ 2 benfeitorias que edificaram, mas sempre com o especial cuidado de 

r o í d a s Pessoas Ju[ i d i c a sque estes ajustes não venham a prejudicar os ASSOCIADOS. 
^ ° r l a ^ ° ^ 5 , S P 

f \ ria Coma 

Em seguida, o Presidente, com o auxílio do consultor jurídico, esclareceu a 

necessidade de deliberação entre os presentes sobre o tipo de votação que seria 

adotado (simbólica ou por aclamação, nominal e por escrutínio secreto), conforme 

dispõe o artigo 17 do Estatuto. Por aclamação ficou decidido o uso da votação 

nominal, com chamada dos Associados votantes de acordo com a lista de presença da 

AGE, para resolver sobre a alteração dos referidos artigos. 

Dessa forma, de acordo com a lista de presença que continha 101 (cento e 

um) votos, cada Associado, em condições estatutária de voto, nominalmente foi 

chamado a votar "sim" ou "não", para reforma de cada artigo exposto. 
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Os votos foram conferidos pela mesa, tendo 94 (noventa e quatro) votos a 

favor da alteração dos artigos 54, 13 e 5 9 do Estatuto, exatamente nos termos 

propostos, e 7 (sete) votos contrários. 

Em razão da maioria dos votos ficou declarado o resultado positivo para 

alteração dos referidos artigos, exatamente como proposto, em observância ao artigo 

71 do Estatuto, com finalização dos temas deliberados. 

0 Presidente esclareceu que diante das alterações estatutárias aprovadas, 

o Estatuto será consolidado, bem como será objeto de registro no Cartório de Registro 

Civil das Pessoas Jurídicas desta comarca de Assis, como dispõe o artigo 73 e 

agradeceu a presença de todos. 

Como nada mais havia para ser tratado, o Presidente agradeceu a presença 

de todos e deu por encerrada esta Assembleia Geral Extraordinária às 21:05 h, e 

determinou a mim, secretário, que lavrasse a presente ata para surtir os efeitos 

jurídicos necessários. 

A lista de presença dos associados acompanha esta ata, a qual fica fazendo 

parte integrante. 

Assis/SP, 20 de outubro de 2016. 

Presidente: Eder Domingos Padovani 

Secretário: Márcio Sampaio de Souza 

Assessor Jurídico: Milton Gregório Júnior OAB/SP 348650 
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