ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E
ADQUIRENTES DO CONDOMÍNIO MANSÕES FLAMBOYANT
Aos dezenove dias do mês de maio de dois mil e doze, às 14 horas e 30 minutos em primeira
convocação e às 15 horas em segunda e última convocação, realizou-se a Assembleia Geral
Ordinária da ÂAMCMF - Associação dos Adquirentes e Moradores do Condomínio Mansões
Flamboyant, na residência do Sr. Tomás de Oliveira César - Lotes l a 13, para deliberar sobre
assuntos constantes no edital de convocação, divulgada através de correspondência e/ou e-mail
endereçado a todos os condóminos. Reuniram-se os senhores associados, condóminos, constantes
da relação anexa e que no livro de atas ratificaram suas presenças de conformidade com a
convocação enviada a todos na forma da lei e da própria convenção da ÂAMCMF. A Assembleia
foi aberta após a conferência da lista de presença de representantes das unidades, num total de 25
(vinte e cinco) unidades representadas, sendo que deste total, 24(vinte e quatro) representam
unidades votantes, adimplentes até o mês de Abril de 2012, pelo presidente em exercício da
ÂAMCMF, Sr. Tomás de Oliveira César. O presidente fez a leitura da convocação e da pauta, cujo
teor é o seguinte:
ítem Único - A ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E ADQUIRENTES DO CONDOMÍNIO
MANSÕES FLAMBOYANT, convoca todos os seus associados a participarem da eleição de nova
diretoria a ser realizada na sede da mesma (casa do Professor César), sábado, dia dezenove de Maio
de 2012 a partir das 14:30h em primeira convocação e às 15:00h em segunda e última convocação
com os associados que se fizerem presentes.

Por consenso entre os presentes foi apresentada e aprovada a seguinte chapa:
Presidente da ÂAMCMF - Tomás de Oliveira César
Vice-Presidente - Victor Flávio F. Moisés
Tesoureira - Ateilma Arraes de C. Silva
Conselho Fiscal, 1° Membro - Carlos de Castro Martins, 2° Membro - Lohran Arraes
Bentemuller, 3° Membro - Moacir António da Rocha
Nada mais havendo a tratar o presidente da assembleia encerrou os trabalhos, cuja ata será
assinada por mim, 6arlos de Castro 'ïíïartins e pelo presidente da mesa, Oliveira
César.,-^^ ".X
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