
 

  Estrada para Torreões s/n, Condomínio 
Cachoeira, Distrito de Torreões, Juiz de Fora 

 Sede: Lote 15 – 

 Site: www.recantodacachoeira.com.br

 E-mail: contato@recantodacachoeira.com.br
 

1. RECEITAS (ENTRADAS): 

 

1. R$ 3.099,72 → Boletos pagos (

2. R$ 270,00    → Sobra do rateio obras no milharal

3. R$ 135,00    → Boletos pagos em m

4. R$ 105,00    → Boletos pagos em m

R$ 3.609,72 (TOTAL) 

OBSERVAÇÃO: Geraldo contribuir

Condomínio. 

 

2. DESPESAS (SAÍDAS): 

 

1. R$ 150,00 referente a confecção de 03 

(15/03/2020);  

2. R$ 300,00 referente à limpeza 

3. R$ 300,00 referente à continuação da limpeza das ruas assumidas pelo Luiz Fernando

(2º pagamento); 

4. R$ 300,00 referente à limpeza do lote

pelo Luiz Fernando; 

5. R$ 80,00 referente a serviço de cerca

Condomínio sendo feita pelo Daniel;

Observação: Gerado doou todos mourões a serem utilizados;

6. R$ 120,00 referente à limpeza da entrada do Granjeamento por Expominas feita pelo 

Luiz Fernando; 

7. R$ 130,00 do roundup (herbicida)

8. R$ 14,70 (3 X R$ 4,90) referente a 

R$ 1.394,70 (TOTAL) 

 

s s/n, Condomínio Rural Recanto da 
Cachoeira, Distrito de Torreões, Juiz de Fora – MG, CEP: 36107-000. 

 Fase 2 

www.recantodacachoeira.com.br 

recantodacachoeira.com.br 

MAIO/2020

→ Boletos pagos (gerados pela plataforma Juno – Carteira Digital

→ Sobra do rateio obras no milharal 

→ Boletos pagos em mãos (Alex) 

→ Boletos pagos em mãos (Thiago) 

contribuirá com R$ 1.500,00 com as despesas

referente a confecção de 03 banners informativos da Assembléia Geral 

referente à limpeza das ruas feitas pelo Daniel (1º pagamento

referente à continuação da limpeza das ruas assumidas pelo Luiz Fernando

referente à limpeza do lote (Lote 15 - Fase 2) da sede do 

serviço de cerca (instalação de mourões e 

feita pelo Daniel; 

Observação: Gerado doou todos mourões a serem utilizados; 

referente à limpeza da entrada do Granjeamento por Expominas feita pelo 

do roundup (herbicida); 

referente a tarifas de transferências (saques)

 
MAIO/2020 

Carteira Digital) 

as despesas do registro do 

informativos da Assembléia Geral 

(1º pagamento); 

referente à continuação da limpeza das ruas assumidas pelo Luiz Fernando 

e do Condomínio feita 

 arames) da sede do 

referente à limpeza da entrada do Granjeamento por Expominas feita pelo 

ências (saques); 



3. SALDO EM CAIXA (SALDO = ENTRADAS 

ENTRADAS: R$ 3.609,72 

SAÍDAS: R$ 1.394,70 

SALDO = ENTRDAS – SAÍDAS = R$ 3.609,72

SALDO EM CAIXA: R$ 2.215,02 EM 

 

4. PRÓXIMAS DESPESAS (PREVISÃO DE 

 

1. Compra de arame farpado e grampo para cercar o 

2. R$ 500,00 referente à limpeza 

último pagamento); 

3. Manutenção das ruas a combinar;

4. Banners de identificação da sede e info

5. R$ 1.000,00 de apoio a reforma da 

trabalhos começam na segunda

 

 

5. CONSIDERAÇÕES: 

 

Agradecemos a todos pelo apoio ao fundo de reserva que está sendo empregado para o 

avanço do nosso Condomínio e a melhoria 

Contamos com a continuidade da sua participação

Juiz de Fora, 

Proprietário das Granjas 49 e 50 da Fase 1.

Responsável pela 

ENTRADAS - SAÍDAS):  

R$ 3.609,72 – R$ 1.394,70 = R$ 2.215,02

EM 04/05/2020 às 23h59min. 

PREVISÃO DE SAÍDAS): 

rame farpado e grampo para cercar o lote da sede do Condomínio;

referente à limpeza das ruas a ser concretizada pelo Luiz Fernando (3

Manutenção das ruas a combinar; 

Banners de identificação da sede e informativos; 

reforma da estrada por Expominas (Geraldo informou q

na segunda-feira dia 04/05/2020); 

Agradecemos a todos pelo apoio ao fundo de reserva que está sendo empregado para o 

e a melhoria das estradas de acesso. 

ontinuidade da sua participação. 

Juntos, somos mais fortes! 

 

Juiz de Fora, 04 de Maio de 2020. 

 

Thiago Valle de Macedo 

CPF: 113.163.387-38 

Proprietário das Granjas 49 e 50 da Fase 1. 

 

Responsável pela prestação de contas de Maio de 2020

R$ 2.215,02 

da sede do Condomínio; 

concretizada pelo Luiz Fernando (3º e 

(Geraldo informou que os 

Agradecemos a todos pelo apoio ao fundo de reserva que está sendo empregado para o 

2020. 


