
 
 

 

                         

Circular – Abril / 2021 
 
Prezados  Associados. 

 

CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL
DEFINIÇÃO DE VALOR DAS CONTRIBUIÇÕES  

Ficam os senhores associados da Associação Jardins Náutico Represa, 

pleno uso dos seus direitos, com a faculdade de deliberar, dentro da legislação 

vigente e dos dispositivos estatutários, convocados para a Assemblé

que se realizará no dia 25

localizado na Rua das Palmas, 170

primeira convocação às 

associados ou, em segunda convocação, às 

número de presentes, nos termos do artigo 23

para deliberarem sobre os seguintes assuntos da ordem do dia: 

do valor das contribuições para emissão dos carnês para o período de 

Junho/2021  a  Maio/2022,

funcionários da Portaria.

O não comparecimento na presente Assembléia implicará na concordância 

com todas as decisões tomadas, e não serão aceitas reclamações posteriores.   

 

Pedreira,  10 de abril de 2021

 

A DIRETORIA 

                 

                                          

           ASSOCIAÇÃO JARDINS NAUTICO REPRESA

                       

 RUA DAS PALMAS Nº 170 

            

 

CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DEFINIÇÃO DE VALOR DAS CONTRIBUIÇÕES  E FÉRIAS DOS 

FUNCIONÁRIOS.   

 

ssociados da Associação Jardins Náutico Represa, 

dos seus direitos, com a faculdade de deliberar, dentro da legislação 

vigente e dos dispositivos estatutários, convocados para a Assemblé

25 de Abril de 2021, no edifício sede da Associação, 

calizado 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 

nos termos do artigo 23º e seguintes do Estatuto Socia

para deliberarem sobre os seguintes assuntos da ordem do dia: 01

das contribuições para emissão dos carnês para o período de 

Junho/2021  a  Maio/2022, e 02 – Planejamento das fé

funcionários da Portaria.  

O não comparecimento na presente Assembléia implicará na concordância 

com todas as decisões tomadas, e não serão aceitas reclamações posteriores.   

de abril de 2021. 

                                                             NÓS SOMOS UM

ASSOCIAÇÃO JARDINS NAUTICO REPRESA

                       CNPJ 03.242.283/0001-76     

RUA DAS PALMAS Nº 170 – JARDIM NAUTICO REPRESA

                  CEP 13920-000 -  PEDREIRA - SP 

ORDINÁRIA – 
E FÉRIAS DOS 

ssociados da Associação Jardins Náutico Represa, em 

dos seus direitos, com a faculdade de deliberar, dentro da legislação 

vigente e dos dispositivos estatutários, convocados para a Assembléia Geral, 

edifício sede da Associação, 

, Jardim Náutico Represa, Pedreira/SP, em 

com a presença da maioria dos 

horas com qualquer 

º e seguintes do Estatuto Social, 

01 - Definição 

das contribuições para emissão dos carnês para o período de 

Planejamento das férias dos 

O não comparecimento na presente Assembléia implicará na concordância 

com todas as decisões tomadas, e não serão aceitas reclamações posteriores.    

NÓS SOMOS UM 

ASSOCIAÇÃO JARDINS NAUTICO REPRESA 

JARDIM NAUTICO REPRESA 


