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Aos Moradores e Amigos da Gávea

A AMAGÁVEA tem por objetivo representar os moradores da Gávea, mormente no que 
se refere à participação e integração dos mesmos na solução dos problemas 
comunitários, conforme seu Estatuto, disponível
(http://www.amagavea.org.br/estatuto/

A AMAGAVEA, prima pelo cumprimento da legalidade das ações, independente das 
demandas dos moradores e só poderá 
preceitos legais.  

Apresentam-se abaixo os procedimentos que serão adotados na Assembleia Geral 
Extraordinária do dia 13 novembro de 2018 conforme Edital publicado em 

1. A Assembleia está aberta à participação de todos os moradores da Gávea, 
entretanto somente os associados pres
contribuições poderão participar da votação referida no edital de 
convocação. 

2. O associado poderá ser representado 
reconhecida, apresentada à
atenda os requisitos do item 1.
 

3.  A votação será nominal
verificação dos requisito
proclamado de imediato.

 
Estamos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se faça
necessários,  

 Atenciosamente, 

Equipe Amagavea 
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Aos Moradores e Amigos da Gávea 

por objetivo representar os moradores da Gávea, mormente no que 
se refere à participação e integração dos mesmos na solução dos problemas 
comunitários, conforme seu Estatuto, disponível 

ea.org.br/estatuto/), 

A AMAGAVEA, prima pelo cumprimento da legalidade das ações, independente das 
demandas dos moradores e só poderá apoiá-las desde que cumpram todos os 

abaixo os procedimentos que serão adotados na Assembleia Geral 
3 novembro de 2018 conforme Edital publicado em 

A Assembleia está aberta à participação de todos os moradores da Gávea, 
entretanto somente os associados presentes e em dia com suas 
contribuições poderão participar da votação referida no edital de 

ssociado poderá ser representado por outro com procuração com firma 
apresentada à mesa antes do inicio da sessão e 

requisitos do item 1. 

A votação será nominal, presidida pelos componentes da mesa
requisitos item 1. e/ou item 2. e seu resultado se
imediato. 

Estamos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se faça

/11/2018 

por objetivo representar os moradores da Gávea, mormente no que 
se refere à participação e integração dos mesmos na solução dos problemas 

 

A AMAGAVEA, prima pelo cumprimento da legalidade das ações, independente das 
desde que cumpram todos os 

abaixo os procedimentos que serão adotados na Assembleia Geral 
3 novembro de 2018 conforme Edital publicado em 01/11/2018. 

A Assembleia está aberta à participação de todos os moradores da Gávea, 
entes e em dia com suas 

contribuições poderão participar da votação referida no edital de 

 

procuração com firma 
mesa antes do inicio da sessão e desde que 

mesa, após a 
e seu resultado será 

Estamos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se façam 


