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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 01/2011 

Aos vinte e seis dias do mês de novembro de dois mil e onze, realizou-se a Assembleia 
Geral Extraordinária 01/2011 da AMACMF - Associação dos moradores e adquirentes do 
Condomínio Mansões Flamboyant, às 15 horas com o número de associados 
presentes conforme lista de presença, na residência do Presidente da Associação, para 
deliberar sobre assuntos constantes no edital de convocação, divulgada através de 
correspondência e/ou e-mail endereçado a todos os associados. Reuniram-se os 
associados, constantes da lista de presença em anexo de conformidade com a 
convocação enviada a todos na forma da lei e do próprio estatuto da AMACMF. O 
presidente fez a leitura da convocação e assim deliberaram: 

1 - Proposta de substituição de débitos levantados pelo conselho fiscal nas contas 
relativas ao período de MAIO/2006 a ABRIL/2010 pêlos créditos devidos ao Sr. Tomas de 
Oliveira César, pelo fornecimento de material de mão de obra para edificação de muro 
frontal no condomínio; pelo fornecimento e instalação de um portão de correr; pelo 
fornecimento de material e mão de obra para colocação do piso para colocação do 
contêiner; pelo fornecimento de material e mão de obra para refazer o calçamento na 
base do portão de correr do condomínio e pelo fornecimento de uma caixa para 
correspondência.Finalizados os debates a proposta foi submetida à deliberação dos 
presentes que votaram da seguinte forma: pela substituição votaram os lotes 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17,28/29,30,31 e 32. Contrários a substituição votaram 
os lotes 18,19,20 e 23. Absteve-se da votação o lote 24. 

2 - Apresentação e aprovação das contas do período de MAIO/2010 a ABRIL/2011. As 
contas foram submetidas à deliberação dos presentes que votaram em unanimidade pela 
aprovação das contas do período de Maio de 2010 a Abril de 2011. 
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ela Maria de Oliveira - Secretária 

Presidente da AGE 


