
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL THE PALMS HOUSE & CLUB
CONVOCAÇÃO - Assembleia Geral Extraordinária (Janeiro/2021)

limo (a). Sr (a). Condômino (a)
Na qualidade de sindico do CONDOMÍNIO "Residencial The Palms House & Club”; nos termos do artigo 
25 da Lei 4.591/64 e do artigo 1.355 do Código Civil, venho pela presente CONVOCAR a todos 
Senhores (as) Condôminos (as) a participarem da ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 2021 a 
realizar-se no dia 04/02/2021 (quinta-feira), no salão de festas do Condomínio.
A Assembleia instalar-se-á as 19:00h, em primeira chamada, se presentes 2/3 dos condôminos, e às 
19:30h em segunda chamada, com os condôminos presentes, para deliberar sobre os seguintes 
assuntos:
PAUTA:
 • Renúncia do sindico e subsindico
 • Apresentação da prestação de contas do período de 01/10/2020 ate 31/01/2021.
 • Eleição de sindico(a) e subsindico(a) para o cumprimento do mandato no período de 
05/02/2021 a 28/06/2021.
Foi definido o salão de festas do condominio como local para a realização da assembleia.
A disposição das cadeiras para acomodação dos condôminos será feita também na parte externa do 
salão, com o objetivo de respeitar as regras de distanciamento necessárias em razão da pandemia.
Além disto, é importante destacar que apenas poderá estar presente um representante de cada 
unidade, com o único objetivo de evitar ao máximo as aglomerações.
Reforçamos que serão tratados apenas os assuntos indicados na pauta acima, de forma a minimizar o 
tempo da assembleia, que não poderá se estender após as 23:00 h em respeito as determinações 
municipais.
Em razão da pandemia, serão tomadas todas as medidas de proteção recomendadas pelas autoridades 
de saúde. Por essa razão, todos os condôminos presentes devem respeitar os seguintes critérios:
 1) O USO DA MÁSCARA DE PROTEÇÃO DE FORMA CORRETA É OBRIGATÓRIO 
NAS ÁREAS COMUNS DO CONDOMÍNIO, NO ACESSO AO SALÃO DE FESTA E DURANTE A 
ASSEMBLÉIA,
INCLUSIVE PELOS PROPRIETÁRIOS NÃO-MORADORES DO CONDOMINIO. 
 2)Deverá participar da assembleia apenas um representante de cada unidade. Não 
será admitida a entrada na quadra de casais e crianças para não ocorrer superlotação e aglomeração 
no local;
 3)O participante deverá ser o proprietário do unidade, que poderá fazer-se representar 
por procurador com poderes especiais, desde que não seja pessoa da administração do condomínio, 
inclusive no caso dos inquilinos Caso a procuração não seja autenticada, o procurador responde por sua 
autenticidade, nos termos do artigo 13 da Convenção de Condomínio, e Capitulo I, item III do Regimento 
Interno.
 4)Não será permitida a participação de menores de idade;
 5) A entrada será de um participante por vez;
 6)Cada participante deverá levar a sua própria caneta para assinatura na lista de 
presença;
 7)Não será permitida a realização de reunião de condôminos ao final da assembleia, a fim 
de evitar aglomeração;
 8) O piso do salão será devidamente desinfetado com solução de água sanitária; 
 9)As cadeiras serão higienizadas com álcool 70°;
 10)As cadeiras serão dispostas respeitando distância de segurança entre as mesmas e 
em número suficiente para acomodar um representante de cada apartamento;
 11)Serão disponibilizados aos participantes álcool gel/ álcool liquido 70°, solução para a 
higienização das mãos ao entrar e sair da assembleia
Observações importantes:
 • Os interessados poderão se candidatar para a eleição a partir do dia 25/01/2021. No caso 
de síndicos profissionais é necessário apresentar contrato de prestação de serviços, de forma impressa 
na portaria ou no whatsapp do sindico, para que este divulgue com antecedência para prévia análise dos 
condôminos.
 • No dia da assembleia, cada candidato fará apresentação de ate 15 minutos aos condômi-
nos.
 • A ausência do condômino não o desobriga de cumprir as decisões tomadas em  
Assembleia, que vinculam a todos, conforme artigo 18 da Convenção de condomínio, sujeitando, em 
caso de descumprimento, às sanções legais,
 • É permitida a participação dos condôminos com taxas condominiais em atraso, no 
entanto, ficam cientes que não terão direito a voto, nos termos do artigo 12, Parágrafo terceiro, da 
Convenção de Condomínio,
SALIENTA-SE QUE NO CASO DE NOVAS DETERMINAÇÕES DO PODER PÚBLICO QUE IMPOSSI-
BILITEM A REALIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA PRESENCIAL, EM RAZÃO DA PANDEMIA A MESMA 
SERÁ REALIZADA EM FORMATO VIRTUAL.
Para efeitos legais, considera-se a convocação feita, nos moldes da Convenção, por meio da 
expedição e publicação do presente EDITAL.
Cordialmente,

Uberlândia 18 de Janeiro de 2.021.

REDE SMART NACIONAL SERVIÇOS DE VAREJO LTDA.
CNPJ: 26.846.567/0001-77 - NIRE: 31210780547

Instrumento Particular de Rerratificação e Consolidação do 
Contrato Social Firmado em 12 de Agosto de 2020

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito. Únicos sócios-quotistas da Rede 
Smart Nacional Serviços de Varejo Ltda., CNPJ nº 26.846.567/0001-77 e no NIRE nº 31210780547, 
(a “Sociedade”); Resolvem rerratificar o ato societário firmado em 25/01/2019 e consolidar o Estatuto 
Social da Sociedade, de acordo com os seguintes termos e condições: 1 - Aumento do Capital Social: 
Fica rerratificado o “Instrumento Particular de Alteração do Contrato Social firmado em 25/01/2019” 
e registrado em 26/02/2019 na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o nº 7204932 (o “Ato 
Societário”) para reduzir o valor do aumento do capital social mencionado no Ato Societário, de 
R$ 4.200.000,00 para R$ 200.000,00. A retificação do valor do aumento de capital - de R$ 4.200.000,00 
para R$ 200.000,00 - deve-se ao fato de que até, a presente data, o valor efetivamente integralizado 
pela sócia-quotista Martins Comércio e Serviços de Distribuição S.A. foi de R$ 200.000,00 em 
11/08/2020, e a mesma não tem mais interesse em realizar investimentos em valor superior na 
Sociedade. Por esta razão, valor do capital social constante no Ato Societário, ora retificado, de 
R$ 4.200.000,00, é excessivo em relação ao objeto da Sociedade (artigo 1.082, II do Código Civil), 
devendo ser retificado. A sócia-quotista Martins Comércio e Serviços de Distribuição S.A., nos 
termos do disposto no artigo 1.084 do Código Civil, está dispensada de efetuar a integralização do 
valor da diferença, de R$ 4.000.000,00. A sócia-quotista Almart Administração e Participações S.A. 
está plenamente ciente e de acordo com os termos da presente rerratificação. Em decorrência do 
disposto acima, o “Item 2” do Ato Societário, ora rerratificado, passa a vigorar com a seguinte redação: 
De: “2 - Aumento do Capital Social: Decidem os sócios-quotistas pelo aumento do capital social da 
Sociedade em R$ 4.200.000,00, os quais serão totalmente integralizados, em moeda corrente nacional 
em até 90 (noventa) dias a contar desta data, pela sócia-quotista Martins Comércio e Serviços de 
Distribuição S.A., sociedade empresária, com sede na Cidade de Uberlândia-MG, na Av. José Andraus 
Gassani, nº 5400, Distrito Industrial, CEP 38402-339, CNPJ nº 43.214.055/0001-07 e no NIRE nº 
3130001294-8, com ciência e anuência expressa da sócia-quotista Almart Administração e 
Participações S.A. que, neste ato, renuncia ao seu direito de preferência na subscrição de sua quota 
parte. Assim, o capital social da Sociedade que era de R$ 1.010.000,00 passa a ser de R$ 5.210.000,00, 
divididos em 5.210.000 quotas no valor nominal de R$ 1,00 cada uma. Após o aumento, o capital 
social da Sociedade ficará distribuído da seguinte forma entre os sócios-quotistas: Sócios-Quotistas 
- Número de Quotas - Valor (R$): Almart Administração e Participações S.A. - 10 - 10,00; Martins 
Comércio e Serviços de Distribuição S.A. - 5.209.990 - 5.209.990,00; Total - 5.210.000 - 
5.210.000,00. Para: “2 - Aumento do Capital Social: Decidem os sócios-quotistas pelo aumento do 
capital social da Sociedade em R$ 200.000,00, os quais serão totalmente integralizados, em moeda 
corrente nacional até o dia 11/08/2020, em moeda corrente nacional, pela sócia-quotista Martins 
Comércio e Serviços de Distribuição S.A., sociedade empresária, com sede na Cidade de 
Uberlândia-MG, na Av. José Andraus Gassani, nº 5400, Distrito Industrial, CEP 38402-339, CNPJ nº 
43.214.055/0001-07 e no NIRE nº 3130001294-8, com ciência e anuência expressa da sócia-quotista 
Almart Administração e Participações S.A. que, neste ato, renuncia ao seu direito de preferência 
na subscrição de sua quota parte. Assim, o capital social da Sociedade que era de R$ 1.010.000,00 
passa a ser de R$ 1.210.000,00, divididos em 1.210.000 quotas no valor nominal de R$ 1,00. Após o 
aumento, o capital social da Sociedade ficará distribuído da seguinte forma entre os sócios-quotistas: 
Sócios Quotistas - Quantidade Quotas - Valor R$ - Aumento de Capital: Quantidade Quotas - 
Valor - Quantidade Quotas - Valor R$: Almart Administração e Participações S.A. - 10 - 10 - 00 
- – - – - 10 - 10,00; Martins Comércio e Serviços de Distribuição S.A. - 1.009.990 - 1.009.990,00 
- 200.000 - 200.000,00 - 1.209.990 - 1.209.990,00; Total - 1.010.000 - 1.010.000,00 - 200.000 - 
200.000,00 - 1.210.000 - 1.210.000,00.  2 - Alteração do Contrato Social da Sociedade: Em 
decorrência do disposto no Item anterior, fica alterado Caput da Cláusula Quinta do Contrato Social 
da Sociedade que passa a vigorar com a seguinte redação: Cláusula 5ª: O capital social é de 
R$ 1.210.000,00, divididos em 1.210.000 quotas no valor nominal de R$ 1,00 cada uma, o qual é 
subscrito e integralizado em moeda corrente nacional da seguinte maneira: Sócios-Quotistas - 
Número de Quotas - Valor (R$): Almart Administração e Participações S.A. - 10 - 10,00; Martins 
Comércio e Serviços de Distribuição S.A. - 1.209.990 - 1.209.990,00; Total - 1.210.000 - 
1.210.000,00. 3 - Consolidação do Contrato Social: Resolvem os sócios-quotistas consolidar o 
Contrato Social da Sociedade de forma a contemplar as alterações estabelecidas no presente 
Instrumento, bem como outras ocorridas ao longo do tempo. 4 - Disposições Finais: Os sócios-
quotistas ratificam todas as demais deliberações realizadas no Ato Societário, ora retificado, em 
especial a Transferência de Quotas Sociais estabelecida no “Item 1” do Ato Societário. E, por estarem 
justos e contratados, os sócios-quotistas assinam o presente Instrumento na presença das testemunhas 
abaixo. Uberlândia-MG, 12/08/2020. Sócios-Quotistas: Almart Administração e Participações S.A. 
- Alair Martins Júnior; Almart Administração e Participações S.A. - Juscelino Fernandes Martins; 
Martins Comércio e Serviços de Distribuição S.A. - Flávio Lúcio Borges Martins da Silva; Martins 
Comércio e Serviços de Distribuição S.A. - Rubens Batista Júnior. 

VÔLEI

Dentil/Praia Clube vai em busca de título inédito
 � DA REDAÇÃO

A fase decisiva da Copa 
Brasil de Vôlei Feminina terá 
a presença da cidade de 
Uberlândia. Isso porque o 
Dentil/Praia Clube avançou 
para a semifinal do campeo-
nato após bater o São Paulo/
Barueri na terça-feira (19), 
vencendo por 3 sets a 1, com 
parciais de 25/15, 25/27, 
25/14 e 25/18.

O jogo, que aconteceu na 
Arena Praia, teve a domini-
cana Brayelin Martínez como 
destaque. A ponteira teve 20 
acertos no total e terminou 
o duelo como a maior pon-
tuadora do confronto. Agora, 
a equipe uberlandense se 

prepara para buscar um título 
nacional inédito. O adversário 
da semifinal, entretanto, só 
será conhecido no dia 2 de 
fevereiro, na partida entre 
Osasco e Curitiba.

“Estudamos bastante o 
time delas durante a semana 
e acredito que o nosso saque 
funcionou bem na partida. 
O São Paulo/Barueri é uma 
equipe que vem fazendo bons 
jogos. Sabíamos da nossa 
responsabil idade e agora 
temos que nos preparar para 
a fase final”, disse a central 
Carol, após o jogo.

Tanto as semifinais quanto 
a decisão ocorrerão no Centro 
de Desenvolvimento de Vo-
leibol (CDV), em Saquarema 

(RJ), nos dias 5 e 6 de feve-
reiro, respectivamente. Até 
lá, o Praia tem compromisso 
pela Superliga Feminina de 
Voleibol. Na sexta-feira (22), 
no ginásio Henrique Villaboim, 
em São Paulo, as praianas 
voltam à quadra para enfren-
tar o Esporte Clube Pinheiros, 
pela 4ª rodada do returno do 
principal campeonato nacio-
nal. O duelo terá transmissão 
ao vivo do SporTV2.

 � CLASSIFICADAS

O Itambé/Minas foi a pri-
meira equipe a carimbar o 
passaporte para a semifinal ao 
superar o Pinheiros (SP) por 3 
sets a 0 (25/14, 27/25 e 25/16) 
na Arena Minas, em Belo Ho-
rizonte (MG). A central Lara, 
que substituiu a capitã Carol 
Gattaz, foi um dos destaques 
do jogo e marcou 12 pontos.

“Acredito que o nosso time 
está preparado para disputar 
várias competições. Eu estou 
muito feliz pela oportunidade 
e substituir Carol Gattaz é 
uma tarefa bem difícil. Porém, 
treino forte e sempre que o 
técnico Nicola precisar, eu 
estarei pronta”, afirmou Lara.

Na sequência, o Sesi Vô-
lei Bauru superou o Sesc RJ 
Flamengo (RJ) por 3 sets a 1 
(26/24, 25/23, 16/25 e 25/22), 
no ginásio Hélio Maurício, na 
Gávea (RJ). No último jogo 
do dia, o Dentil/Praia Clube 
levou a melhor sobre o São 
Paulo/Barueri (SP) por 3 sets 
a 1 (25/15, 25/27, 25/14 e 
25/18), na Arena Praia, em 
Uberlândia.

O último semifinalista saíra 
do confronto entre o Osasco 
São Cristóvão Saúde (SP) e 
o Curitiba Vôlei (PR) que será 
realizado no dia 2 de fevereiro.
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