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Aos vinte e um dias do mês de junho de dois mil e treze, às oito horas e quarenta e 
cinco minutos, a presidente senhora Marcia Severo Neris declarou aberta, EM 
PRIMEIRA CONVOCAÇÃO, a Assembleia Geral Extraordinária da Associação dos 
Servidores da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul - 
ASALMASUL, conforme Edital publicado no DO. 8431 de 13/05/2013, página 25, para 
deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA: Primeira Pauta: Leitura e aprovação da 
Ata da reunião anterior; Segunda Pauta: Alienação (VENDA) de bens e 
aquisição de um novo imóvel. Como não foi obtido quórum de maioria absoluta em 
primeira, foi convocada para às 9h(nove) horas o reinício dos trabalhos com qualquer 
número de associados. Às 9h(nove) horas, EM SEGUNDA CONVOCAÇÃO, deu-se a 
abertura da Assembleia Geral Extraordinária, com a leitura na integra do Edital de 
Convocação. Encerrada a leitura do Edital, passou-se a palavra para Senhor José 
Oliveira dos Santos, secretário convocado, para leitura da Ata anterior. Colocada em 
votação: APROVADA POR UNANIMIDADE. Após a leitura da ATA a senhora 
presidente fez uma pequena explanação, aproveitando do grande número de 
associados presentes. Na Assembleia Geral Ordinária do dia 28 de fevereiro de 2012, 
onde a pauta era Prestação de Contas do ano de 2011, um grupo de associado 
começou a questionar sobre a venda da chácara. Como esse tema não estava em 
pauta foi sugerido aos presentes que se todos concordassem, após a Assembleia Geral 
Ordinária, convocaríamos uma Assembleia Geral Extraordinária para discutir esse 
tema, que foi aprovado por unanimidade. Aberta a Assembleia Geral Extraordinária, foi 
aprovado que faríamos uma Assembleia Geral Extraordinária específica para o tema e 
que teríamos que cumprir o prazo legal de 30(trinta) dias para convocação. Fizemos 
02(duas) Assembleias Gerais Extraordinárias e 01(um) Plebiscito e não obtivemos 
quórum. O antigo Estatuto exigia-se 2/3 (dois terços) de aprovação dos associados. 
Posteriormente, convocamos outras 03(três) Assembleias Gerais Extraordinárias para 
Mudança do Estatuto Social, que foi APROVADO no dia 26 de novembro de 2012. 
Em respeito aos associados, convocamos esta Assembleia Geral Extraordinária, com as 
normas do Novo Estatuto, em acordo com o Código Civil, passando a partir de agora, 
as deliberações aprovadas em Assembleia Geral Extraordinária são de 2/3 (dois terços) 
dos associados presentes. Reforçando, tudo tem que ser feito dentro da legalidade 
para não prejudicar a atual diretoria, nem a próxima que será eleita no dia 30/08/2013 
e muito menos aos associados. Somos uma entidade jurídica, temos normas a cumprir. 
Após a explanação, iniciou a organização dos trabalhos. Primeiro: votar se a 
chácara será vendida ou não. Essa é uma decisão muito séria, depois de aprovado a 
proposta não tem como voltar atrás. Antes do início da apresentação das propostas a 
senhora Presidente falou de um artigo publicado no Jornal Boca do Povo, com 
inverdades sobre ASALMASUL e que se o Associado quiser saber a verdade do que está 

acontecendo, entre em contato com a ASALMASUL ou acesse o nosso site. Estamos à 
disposição para atendê-los. Outra explicação foi sobre os títulos dos sócios 
proprietários. Os mesmos estão sendo publicados no Diário Oficial, inclusive nesta data 
(21/06/2013), foi publicado o deferimento de mais 30(trinta) títulos. Conforme 
retornam os processos da Assessoria Jurídica eles estão sendo publicados. Acabado as 
explicações, passou para Segunda Pauta da Assembleia Geral Extraordinária: 
Alienação (VENDA) de bens e aquisição de um novo imóvel. A presidente sugeriu 
que os trabalhos fossem organizados da seguinte maneira: 1º - APRESENTAÇÃO DAS 
PROPOSTAS; 2º - DEFESA DA PROPOSTA PELO AUTOR E 3º - VOTAÇÃO DA PROPOSTA. 
Em seguida declarou aberta a palavra aos associados. PRIMEIRA PROPOSTA DA 
DIRETORIA: Venda da chácara: divisão de 50%(cinquenta por cento) para Associação 
e 50%(cinquenta por cento) para os Sócios Proprietários; SEGUNDA PROPOSTA do 
sócio FRANCISCO GONÇALVES FERREIRA manifestou a favor da venda da chácara; 
TERCEIRA PROPOSTA do associado NAILOR VARGAS MARCONDES DE SOUZA 
manifestou contrario a venda da chácara; JURANDIR RODRIGUES DE CARVALHO 
proposta de dissolução e pela venda da chácara, ficando 10%(dez por cento) para 
associação e 90%(noventa por cento) para distribuir entre os sócios proprietários. A 
sócia SANDRA REGINA FERREIRA GONÇALVES se posicionou contra a venda da 
chácara, pois aquela região vai valorizar muito com a inauguração do shopping, do 
condomínio e o minianel, para ela agora não é o momento de vender a chácara, 
também é contra em ficar 50%(cinquenta por cento) para associação, pois paga taxa 
de manutenção há mais de 30 anos. Ela fez um levantamento e informou que vamos 
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perder muito dinheiro. A sócia FLORENTINA RAMOS YAMAMOTO, concorda com a 
proposta do sócio Jurandir. Ficando assim definida as duas primeiras propostas: 
PRIMEIRA PROPOSTA do sócio NAILOR VARGAS MARCONDES DE SOUZA, CONTRÁRIO 
a venda da chácara e a SEGUNDA PROPOSTA do sócio FRANCISCO GONÇALVES 

FERREIRA, A FAVOR da venda da chácara.  Colocado em votação: APROVADO POR 
UNANIMIDADE PROPOSTA DA VENDA DA CHÁCARA. Do total dos presentes, 
16(dezesseis) sócios votaram CONTRARIO A VENDA DA CHÁCARA. Passando para a 
segunda parte, definir a porcentagem que será dividida entre Associação e os Sócios 
Proprietários. PRIMEIRA PROPOSTA do associado JURANDIR RODRIGUES DE 
CARVALHO: 10(dez) por cento para Associação e 90(noventa) por cento para dividir 
entre os Sócios Proprietários. SEGUNDA PROPOSTA: da Diretoria. 50%(cinquenta por 
cento) para Associação e 50%(cinquenta por cento) para dividir entre os Associados. A 
senhora presidente falou da criação das cotas, teve início com a venda de 
500(quinhentas) cotas no valor de R$1.000,00 (hum mil cruzeiros) cada uma e que os 
associados colaboraram com 13%(treze por centro) do valor total da chácara. 
Precisamos terminar as publicações dos processos administrativos para Regularização 
dos Títulos de Sócios Proprietários; decidir quem terá direito as cotas; os sócios 
deverão estar quites com a tesouraria; número de cota que cada um terá direito. 
Ninguém paga duas cotas ou mais. Após a devolução do valor da cota, todos passaram 
a Categoria de ASSOCIADO TITULAR, com direito de votar e ser votado, mas não serão 
mais proprietários. Outra preocupação da presidente, encerrando os trabalhos da 
chácara, os funcionários tem o prazo de dois anos para entrar na justiça contra a 
ASSOCIAÇÃO e não podemos ficar com pouco dinheiro para resolver essas situações 
que possam vir a acontecer. Outro item importante são os processos dos que serão 
indeferidos, eles podem solicitar uma cópia do processo e entrar na justiça para 
requerer a sua parte. Corremos o risco de ficarmos sem o dinheiro e sem a chácara. 
IMPORTANTE salientar que será dividido o valor líquido, descontando imposto de 
renda; a comissão do corretor; alguma taxa que precisará ser recolhida. Encerrado 
todo o processo, pagando todas as despesas referentes à venda, só depois o dinheiro 
será repartido entre as partes. Encerradas as explicações gerais e as considerações 
com as participação de vários associados a proposta do Senhor Jurandir Rodrigues de 
Carvalho ficou assim definida: VENDA DA CHÁCARA, com de 10% (dez por cento) para 
Associação, 10%(dez por cento) de fundo de reserva (para eventuais problemas,  
como ações trabalhistas. Não havendo reclamações, o valor deverá ser devolvido aos 
sócios proprietários) e 80%(oitenta por cento) do valor líquido repartido entre os 
sócios proprietários. A proposta de dissolução do senhor Jurandir foi retirada. O 
Associado Rodolfo Afonso Loureiro de Almeida, comentou sobre a preocupação da 
presidente com os problemas futuros, porém salientou que após a venda o dinheiro 
deve ser repassado imediatamente aos associados, a Assembleia Geral é soberana. 
Sobre as ações trabalhistas verificar se o funcionário tem alguma dúvida e se quiser 
entrar na justiça, pede para pessoa entrar logo, faz um acordo e no máximo 30(trinta) 
dias estará tudo resolvido. E sobre o imposto de renda, o associado Rodolfo, sugeriu 
que verificássemos com mais de um contador para ver se é necessário ou não o 
pagamento. Na venda de imóveis é pago imposto de renda do ganho de capital, parece 
que imóvel com mais de 10 anos está isento. Após a quitação de todas as despesas 
referente à venda da chácara, no máximo em 30(trinta) dias o valor das cotas será 
repassado aos sócios proprietários, que terão que assinar a documentação do 
recebimento da cota e da transferência para Categoria de Sócio Titular. Antes da 
votação da porcentagem a senhora Presidente sugeriu que votássemos quem teria 

direito as COTAS.  PRIMEIRO: quem estiver com o Título Regularizado na Associação; 
SEGUNDO: quem estiver em dia com a tesouraria; TERCEIRO: uma cota por Associado.  
QUARTO: fechar da chácara; QUINTO: pagar os INSS da administração anterior; 
SEXTO: dispensar e fazer o acerto dos funcionários da chácara; SÉTIMO: pagar a ação 
trabalhista da funcionária Marluce; OITAVO: resolver sobre o processo ambiental e 
NONO: colocar a venda o AUTOMÓVEL, marca MONTANA CONQUEST, ano 2010, PLACA 
NRJ 5164, com o objetivo de levantar fundos para pagar as despesas citadas. Antes da 
votação foram informados que no dia 30 de agosto de 2013, haverá eleição da Nova 
Diretoria da ASALMASUL e a diretoria eleita terá que cumprir o que foi decidido nesta 
assembleia geral extraordinária. Colocado em votação: APROVADO POR 
UNANIMIDADE. Foi sugerido pelo senhor Jurandir Rodrigues de Carvalho, formar uma 
comissão para acompanhar a Diretoria no processo de venda da chácara. A comissão 
será formada por 07(sete) associados, que participaram das reuniões, como 
testemunhas, acompanhando a lisura do processo. A comissão foi formada entre os 
associados presentes: Jurandir Rodrigues de Carvalho, Robercy Alvarenha da Silva, 
José Vidal Flores, Marilene Vanderlei dos Santos Moreira, Antônia Carlos de Oliveira 
Cassaro, Stella de Moraes Martinez da Rosa e Antônio Marcos Domingos. Formada a 
comissão iniciamos o processo de votação da segunda pauta. PRIMEIRA PROPOSTA 
– da DIRETORIA: 50% (cinquenta por cento) para Associação e 50% (cinquenta por 
cento) para dividir entre os Sócios Proprietários. Concordou com a proposta da 
Diretoria, 09(nove) associados. SEGUNDA PROPOSTA – do Associado JURANDIR 
RODRIGUES DE CARVALHO: 10% (dez por cento) para Associação, 10%(dez por 
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cento) de fundo de reserva (para eventuais problemas. Não havendo reclamações, o 
valor deverá ser devolvido aos sócios proprietários) e 80%(oitenta por cento) repartido 
entre os sócios proprietários. APROVADA POR UNANIMIDADE A SEGUNDA 
PROPOSTA. Encerra a votação, registramos a presença de 149(CENTO E QUARENTA E 

NOVE) sócios proprietários. Às 10 horas e 47 minutos a senhora presidente declarou 
ENCERRADA a Assembleia Geral Extraordinária da ASALMASUL. Nada mais havendo a 
tratar, lavrou-se a presente ata que será assinada por mim, José Oliveira dos Santos, 
secretário convocado e pela presidente a Senhora Marcia Severo Neris.  
 

MARCIA SEVERO NERIS JOSÉ OLIVEIRA DOS SANTOS 
Presidente Secretário Convocado 

 


