
 
 

 

                        

Circular – Novembro / 2020 
 
Prezados Associados. 

 

REF.:  CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL - ELEIÇÕES 

 

Ficam os senhores associados da Associação Jardins Náutico Represa, em 
pleno uso dos seus direitos, com a faculdade de deliberar, dentro da legislação 
vigente e dos dispositivos estatutários, convocados para a Assembleia Geral, 
que se realizará no dia 22 de Novembro de 2020, no edifício sede da 
Associação, localizado na Rua das Palmas, 170, Jardim Náutico Represa, 
Pedreira/SP, em primeira convocação às 08:30 horas com a presença da 
maioria dos associados ou, em segunda convocação, às 09:30 horas com 
qualquer número de presentes, nos termos do artigo 23º e seguintes do 
Estatuto Social, para deliberarem sobre a Eleição da Diretoria Executiva e 
do Conselho Fiscal,  para os mandatos do ano calendário de  2021 a 2023.   

Do Estatuto Social da Associação: Artigo 28º “Para que o proprietário de lote 
possa votar e ser votado, é imprescindível que esteja quite com suas 
obrigações junto à Associação”.  

 Artigo 29º A inscrição de candidatos para concorrer aos cargos da diretoria 
executiva e do conselho fiscal deverá ser feita mediante solicitação escrita e 
protocolada junto ao  diretor presidente ou à diretoria executiva, em até 10 
(dez) dias úteis da data da respectiva assembleia geral convocada para tal fim. 
Parágrafo Primeiro:    A solicitação de inscrição da chapa deverá conter a 
anuência de cada candidato, que deverá ser identificado através do nome 
legível, RG, CPF, endereço, quadra e lote do terreno”.  

Artigo 31º “O direito a voto e pessoal e individual, podendo ser exercido por 
meio de procuração especifica outorgada a outro proprietário com direito a 
voto”.  

O não comparecimento na presente Assembleia implicará na concordância 
com todas as decisões tomadas, e não serão aceitas reclamações posteriores.    

 

Pedreira, 03 de novembro de 2020. 

A Presidente. 
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