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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

 

A Associação dos Proprietários do Loteamento Fechado Terra Park Club Residence - ASTEP, 

com sede na Avenida Tiradentes, sn, Bairro São Caetano, através da sua Diretoria Executiva, 

neste ato representada por seu presidente, GEOVANI ALEXANDRE MARQUES FERREIRA, 

CONVOCA todos os associados a participarem da Assembleia Geral Extraordinária, que será 

realizada no salão de festas do loteamento, no dia 17 de novembro de 2020, às 18:30hs em 

primeira chamada, contando com a presença de pelo menos metade dos votos totais, ou às 

19:00hs em segunda chamada, com qualquer número de presentes, para deliberarem sobre a 

seguintes ordens do dia: 

1. Apresentação da proposta Oliva Green micro market; 

2. Implantação de barreira para contenção de animais/insetos no gradil do loteamento; 

3. Proposta de obra de melhoria – quiosques de piaçava – piscina; 

4. Proposta de obra necessária – galpão de serviço/guarda de maquinário e veículos; 

5. Homologação das medidas propostas para a redução de despesas administrativas; 

6. Referendo da medida administrativa de cobrança dos custos de correção decorrentes 

de ausência, inércia ou inexecução do associado responsável; 

7. Informações e assuntos relevantes – apresentação pela Diretoria; 

8. Criação de grupo de trabalho para tratar do trânsito dentro do loteamento: entrada, 

circulação, estacionamento e parada; 

9. Comportamento e ações dos associados frente os regramentos legais e infra legais; 

 

 

OBSERVAÇÕES:  

• É permitido ao Associado se fazer representar por procuração original, específica 

para este ato, sendo exigível, para cômputo de voto, que tenha firma reconhecida 

em cartório, nos termos no §2°, Art. 654, do Código Civil. 

• O não comparecimento do Associado implica em concordância tácita das 

deliberações da Assembleia. 

• O Associado inadimplente com a contribuição mensal, não poderá votar nas 

deliberações. 

• Respeitar as marcações de distanciamento. 

• Obrigatório o uso de máscara. 

 

Luziânia, _05_ de _novembro_ de 2020. 
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