Nome:______________________________________________________
RG__________________________, CPF__________________________
Profissão:_______________,Estado Civil:___________________,
End.:______________________________________________________
O presente Termo de Adesão refere-se a oferta de serviços
pela Associação Terravista Residence Club , CNPJ nº
15.599.568/0001-48, Avenida Projetada B, s/n – CEP 15135760, Bairro Terra Vista Residence Club, Q4 – L1, MIRASSOL
(SP) ao ASSOCIADO, nos termos do artigo 53 da Lei n°
10.406/02 e com artigo 5°, inciso XX, da Constituição
Federal,
ficando
expressamente
declarado
pelo
dito
ASSOCIADO que a presente adesão é de sua livre e espontânea
vontade.
O objeto da associação consiste em:
a)
Zelar
pela
integral
observância
das
contratuais e edílicas impostas Loteamento;

restrições

b) Organizar, executar e manter os serviços de limpeza das
ruas e áreas verdes, a vigilância da área, e das
instalações nelas existentes, incluindo a portaria, área de
lazer e demais equipamentos de lazer, bem assim como a
conservação dos equipamentos comunitários, mediante contra
prestação pecuniária dos associados, fixadas por decisão do
órgão social competente na forma deste Estatuto;
c) Analisar e aprovar as plantas apresentadas pelos
proprietários ou titulares de direitos sobre os lotes do
empreendimento, promovendo estudos e planos que estimulem
edificações na área;
d) Promover o convívio e o bom entendimento
moradores e
proprietários
ou
titulares de
relativos aos lotes do aludido empreendimento;

entre os
direitos

e) Promover e patrocinar atividades de caráter social,
esportivo e cultural, confraternização e solidariedade
entre os associados, estimulando a criação de meios para a
consecução dos objetivos sociais;

f) Zelar pelo respeito ambiental, promovendo ainda, a
complementação e manutenção da arborização das ruas e áreas
verdes do empreendimento;
g) Zelar pela manutenção da infraestrutura serviente do
empreendimento, bem como do sistema de rede de energia
elétrica, de saneamento e tratamento de água, e a
instalação de sistema de comunicação telefônica, vigilância
h) Promover estudos e meios para melhorar as vias de
comunicação e transito utilizadas pelos associados, tendo
em vista a sua conservação e melhor utilização;
i) Representar os associados,
defesa dos direitos coletivos;

ativa

e

passivamente,

na

j) Zelar pela obediência dos associados aos preceitos deste
Estatuto e demais atos normativos, tais como regulamento de
uso da área de lazer e construtivo;
k)
Implantar
no
empreendimento
projeto/programa
de
segurança
mediante
contra
prestação
pecuniária
dos
associados, fixadas por decisão do Órgão social competente
na forma deste Estatuto; e
I) Equipar, de modo complementar, as áreas de lazer do
Empreendimento.
Confirmo a minha adesão como associado efetivo a Associação
Terravista Residence Club, CNPJ nº 15.599.568/0001-48, com
sede na Rodovia Washington Luiz, KM 447+665M, S/N na cidade
de Mirassol – SP CEP 15.130-000 e ainda declaro conhecer,
respeitar e cumprir as normas que regem a ASSOCIAÇÃO
TERRAVISTA RESIDENCE CLUB, em especial seu Estatuto Social.

Mirassol, _____ de _______________ de _____

_________________________
SINDICO(A)/PRESIDENTE

_________________________
PROPRIETÁRIO(A)/MORADOR(A)
QD:
LOTE:

