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ERRATA DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL 
ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA A SE REALIZAR NO DIA 28/10/2020

A ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE UBERLÂNDIA 2, via de seu representante legal, vem informar e retificar, 
o que segue:
Onde se lê:
Horário: 18:00h primeira convocação e 13:30h segunda convocação.
Data: Uberlândia/MG, 16 de outubro de 2020.
LEIA-SE:
Horário: 18:00h primeira convocação e 18:30h segunda convocação.
Data: Uberlândia/MG, 15 de outubro de 2020.

A ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE UBERLÂNDIA 2, via de seu represen-
tante legal, em observância ao disposto no art. 15 “caput” e Parágrafo 
Primeiro do Estatuto Social, vem, CONVOCAR, seus associados para 
comparecerem à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária para 
cumprimento das disposições do art. 13, incisos I a V e art. 14, todos 
do Estatuto Social, conforme segue:

Local: Estacionamento do Clube da Associação Alphaville 2
Endereço:  Av: Floriano Peixoto, 7001 – Granja Marileusa.
Data: 28/10/2020 (quarta-feira)
Horário:18:00h primeira convocação e 18:30h segunda convocação.

Ordens do dia:
1.Aprovação de Contas 2019;
2.Aprovação da Contratação de Empresa para Realização de Auditoria em caso de reprova-
ção das Contas;
3.Aprovação de Investimentos;
4.Apresentação das Manutenções Emergenciais Necessárias e aprovação da Execução; 
5.Aprovação de Transferência ou divisão das movimentações bancárias para Cooperativa de 
Crédito;

Na Assembleia, todos os presentes deverão estar em dia com suas obrigações pecuniárias para com 
a Associação Alphaville Uberlândia 2, a Loteadora Alphaville Uberlândia Empreendimentos 
Imobiliários Ltda e Alphaville Uberlândia S/A, nos termos do disposto no parágrafo primeiro do art. 19, 
do Estatuto Social, e, estar munido de documentos de identidade que comprovem a sua condição de 
associado, ou munidos de procuração. Os representantes legais das pessoas jurídicas deverão 
comprovar tal condição, mediante a apresentação de contrato social ou ata de eleição de diretoria, ou 
ainda procuração. A procuração deve conter o reconhecimento de firma da assinatura.
Em circunstância ao momento atual que estamos vivendo com a Pandemia da Covid 19, informamos 
que serão tomados os devidos cuidados, tais como, a apresentação da assembleia em local aberto, 
mantendo as cadeiras com distanciamento adequado, álcool em gel disponível para higiene das 
mãos, sendo obrigatório utilização de máscaras por todos os presentes. Solicitamos ainda que 
compareça a assembleia apenas o associado titular.

Uberlândia/MG, 15 de Outubro de 2020.
 

Maiores informações:
Associação Alphaville Uberlândia 2
Telefone: 34-3227-2516 / (34) 99635-0090
E-mail: gerencia@alphavilleuberlandia2.com.br

A ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE UBERLÂNDIA 2, via de seu represen
tante legal, em observância ao disposto no art. 15 “caput” e Parágrafo 
Primeiro do Estatuto Social, vem, CONVOCAR, seus associados para 
comparecerem à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária para 
cumprimento das disposições do art. 13, incisos I a V e art. 14, todos 
do Estatuto Social, conforme segue:

RESIDENCIAL SPÁZIO ÚNICO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Conforme Lei 14.010 de 2020, que permite assembleias virtuais e hibridas;
Conforme capítulo 3º da Convenção do Residencial Spazio Único;
Conforme ARTIGO 14 - Assembleia Geral Ordinária realizar-se-á no primeiro trimestre civil de cada ano 
(“esse ano foi adiada devido a pandemia conforme Lei 14.010 de 2020 e decretos municipais”), a ela 
competindo:
 a) discutir e votar o relatório e as contas da administração, relativos ao ano findo;
 b) votar as demais matérias constantes da ordem do dia;
Conforme anos anteriores, os cadernos da prestação de contas encontra-se à disposição nos seguintes 
sítios:
www.spaziounico.org.br ou https://admmaster.superlogica.net, mesmos canais que se retiram os boletos, 
sendo necessário usuário e senha. Os livros fiscais estão disponibilizados antes mesmo da pandemia e 
desde a assembleia de início de ano, no dia 25 de janeiro de 2020.
O síndico convoca para Assembleia Geral Ordinária a ser realizada online no próprio condomínio 
Residencial Spazio Único, situado na Rua SU1, n° 100, Bairro Gávea, no dia 24 de outubro de 2020, às 
19 horas em primeira convocação com maioria absoluta de seus membros ou às 19 horas e 30 min em 
segunda e última convocação, com qualquer número de participantes, a mesma se iniciará através de 
meio de vídeo conferência e poderá ser seguida apenas através do link https://gobrunch.com/event-
s/147599.
A votação ocorrerá com acesso pelo link http://www.masteradministradora.com.br/index.php/boleto/, 
utilizando acesso com e-mail cadastrado e senha, a partir das 8 horas da manhã do dia 24 de outubro de 
2020, onde serão deliberados os seguintes assuntos da ORDEM DO DIA:

1. Formalidades de início de assembleia;
2. Discutir e votar o relatório e as contas da administração, relativos ao ano findo, 2019;
3. Cadastro de Candidatos, seguindo as regras para candidatura conforme convocação, convenção 
e assembleias anteriores: i) Síndico; ii) Subsíndico; iii) Conselho fiscal;
Observações.:
a) Referente a formalidades de início de assembleia (ORDEM DO DIA 1), os candidatos à presidência 
da mesa, poderão se cadastrar da data dessa publicação até 18 horas do dia 23 de outubro de 2020, 
presencialmente na administração ou pelo e-mail: assembleia@spaziounico.org.br, caso não haja 
candidato
b) Referente a prestação de contas (ORDEM DO DIA 2), orientamos que todos façam a análise dos 
livros com antecedência (antes da assembleia, conforme orientado inclusive na última assembleia do 
dia 25/01/2020) e em caso de dúvidas abram chamados na administração para resposta e anexo 
junto a ata, uma vez que os livros fiscais contém um volume de informações muito grande e a 
assembleia será realizada na modalidade online dificultando a discussão;

Solicita-se que as pessoas que não têm acesso a meios eletrônicos ou dificuldades com esses meios e 
ainda, portadores de procuração, façam sua votação presencial na administração entre o período das 9 
às 19 horas do dia 24 de outubro de 2020;
O cadastro a cargo eletivo, poderá também ser feito presencialmente na administração ou pelo e-mail:
assembleia@spaziounico.org.br; com antecedência de até 24 horas antes do início das votações online; 
reforçando que se trata apenas de cadastro aos cargos e não da eleição, que será marcada com data 
futura.

Aqueles que não puderem se fazer presentes sugerimos nomear representantes para participar
especificadamente desta assembleia, mediante procuração, na forma da lei.

Por força de lei, as deliberações da assembleia alcançam também os ausentes.
Os condôminos inadimplentes poderão participar da assembleia na condição de ouvintes, pelo que 

pedimos se absterem de votar, uma vez que seus votos não serão considerados (art. 1335, III, Código 
Civil).

Resumo de competências e regras de candidatura a cargos eletivos:
Na convenção do residencial Spazio Único:

Artigo 20 - Parágrafo Terceiro - Ao síndico compete:
a) representar os condóminos em juízo ou fora dele, ativa e passivamente, em tudo o que se referir aos 
assuntos de interesse do condomínio;
b) superintender a administração do condomínio;
c) cumprir e fazer cumprir a lei, a presente Convenção, o regulamento interno do condomínio e as 
deliberações das assembleias;
d) admitir e dispensar empregados, fixando a remuneração dos mesmos;
e) ordenar reparos urgentes ou adquirir o que for necessário à segurança ou conservação do conjunto 
residencial, até o valor do limite que, anualmente, for estipulado pela Assembleia Geral Ordinária;
f) executar as disposições orçamentarias da Assembleia;
g) convocar a Assembleia Geral Ordinária na época própria, e a Extraordinária quando julgar conveniente, 
ou lhe for requerido por proprietários que representem no mínimo 1/4 (um quarto) do total dos apartamen-
tos;
h) prestar à Assembleia Geral Ordinária as contas de sua gestão, acompanhadas da documentação 
respectiva, e oferecer proposta de orçamento para o exercício seguinte;
i) manter um sistema de balancetes mensais de receita e despesas, entregando-os aos membros do 
Conselho Consultivo e Fiscal para que realizem a devida verificação e aprovação;
j) cobrar, inclusive em juízo, a cota que couber em rateio, nas despesas normais ou extraordinárias do 
conjunto residencial e fundo de reserva do condomínio, que forem aprovadas pela Assembleia Geral, e 
as multas impostas por infrações de disposições legais
ou desta convenção;
l) comunicar à Assembleia Geral e à construtora as citações, notificações ou interpelações judiciais e 
extrajudiciais que receber;
m) apresentar à Assembleia Gerai e solicitar o julgamento pelos presentes, dos recursos que forem 
interpostos por condómino contra sua decisão administrativa;
n) entregar ao seu sucessor todos os livros, documentos e pertences do condomínio em seu poder.
Artigo 20 - Parágrafo Quarto - A cada subsíndico compete:
a) mediante indicação dos demais subsíndicos dos blocos, substituir o síndico em suas ausências e 
impedimentos temporários;
b) realizar a administração das atividades de manutenção, limpeza, conservação e segurança do bloco 
para cuja representação foi eleito;
c) ser o porta voz privilegiado dos condóminos do bloco residencial, peio qual foi eleito;
d) ser, por sistema de rodízio entre os demais subsíndicos, relator dos recursos que forem interpostos à 
Assembleia Geral.
Artigo 22 - Compete ao Conselho Consultivo e Fiscal:
a) fiscalizar as atividades do síndico e examinar as suas contas, relatórios e documentos;
b) comunicar à Assembleia, por carta registrada ou protocolada, qualquer irregularidade verificada na 
gestão do condomínio;
c) dar parecer sobre as contas do síndico, sobre a proposta de orçamento para o exercício subsequente, 
informando à Assembleia
Geral;
d) abrir, encerrar e rubricar o livro-caixa;
e) assessorar o síndico na solução dos problemas do condomínio;
f) opinar nos casos de divergência entre o síndico e os condóminos;
g) dar parecer em matéria relativa à despesa extraordinária.

Na assembleia de 04/08/2018, ficou decidido que: o síndico deve ser morador do condomínio 
Spazio Único; o síndico deve estar adimplente; o síndico não pode ter processos contra o 
condomínio, como réu ou autor;
Na assembleia de 04/08/2018, em relação aos Subsíndicos, devem ser proprietários, moradores e estar 
adimplentes.
Na convenção o Conselho deverá ser condômino, ou seja, proprietário.
Na assembleia de 04/08/2018, ficou decidido que caso seja morador do condomínio o conselheiro fiscal 
terá isenção de sua taxa de condomínio;
Na assembleia de 25/01/2020, Conselho Fiscal passará a ter autonomia em caso de unanimidade da 
decisão colegiada, ou seja, os 3 (três) conselheiros titulares, para aprovar compras, novos contratos e 
serviços, assim como suas renovações, pagamentos junto ao banco e chamar assembleias; Assim o 
acesso junto ao banco a administradora efetua lançamento de pagamentos no banco e será necessário 
3 (três) aprovações: I) Síndico mais dois Conselheiros; II) Ou dos três Conselheiros titulares.
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