
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

A Associação Jardim Versailles, pelo Presidente da Diretoria Executiva, nos 
termos do art. 21, Parágrafo Único, inciso I  e art.24 do Estatuto, convoca 
Assembleia Geral, a ser realizada de forma virtual pelo sistema ZOOM, com 
acesso pelo link: https://us02web.zoom.us/j/88320217610 , no qual faremos a 
apresentação de todos os itens da pauta. Após a discussão de cada assunto, 
abriremos a votação por meio do aplicativo COM21, no dia 15 de maio de 
2021, programada para iniciar às 15:00 h, em primeira convocação com a 
participação mínima de metade (1/2) mais um dos associados e às 15h15 
min, do mesmo dia, em segunda e última convocação com qualquer número 
de associados. Será necessária, para a aprovação dos itens 1 e 3, abaixo 
indicados, a maioria simples dos participantes. Para aprovação do item 2, 
será necessária a participação da maioria simples dos associados adimplen-
tes e se exigirá para aprovação de 2/3 da totalidade dos votos dos 
associados participantes para deliberarem sobre:

1 – Prestação de contas do exercício de 2020;
2 – Alteração Estatutária e Alteração no Procedimento de elaboração de 

projeto;
3 – Investimentos:

a) Reforma dos muros do perímetro e das esquadrias metálicas (dos muros 
e das quadras de esporte);

b) Troca do Sistema de Acesso;
c) Complemento da ampliação do sistema de CFTV;
d) Construção de 01 quadra de beach tênis e 01 quadra multi uso (beach 

tênis, futebol de areia e vôlei de praia.
Os participantes deverão estar em gozo pleno de seus direitos e quites 
com a associação, sendo permitida a votação por procuração desde que 
depositado o instrumento, na administração da Associação, antes da instaura-
ção da assembleia (art. 25, §2º do Estatuto Social).

Uberlândia (MG), 06 de maio de 2021.
Anselmo de Souza Dutra

Presidente
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QUINTA-FEIRA
06 DE MAIO DE 2021

Bolsonaro cogita decreto 
de liberdade de circulação
 | PRESIDENTE DISCURSOU EM EVENTO NO PALÁCIO DO PLANALTO NESTA QUARTA

 � AGÊNCIA BRASIL

Em discurso nesta quar-
ta (5) em cerimônia no 
Palácio do Planalto, o 

presidente Jair Bolsonaro 
falou sobre as manifestações 
ocorridas no 1º de maio – Dia 
do Trabalho – e sobre o que 
chamou de “decretos subal-
ternos” – leis estaduais e mu-
nicipais que restringem a livre 
circulação de pessoas durante 
a pandemia de covid-19.

“Nas ruas, já se começa a 
pedir, por parte do governo, 
que se baixe um decreto. Se 
eu baixar um decreto, ele vai 
ser cumprido. Não será con-
testado por nenhum tribunal”, 
afirmou Bolsonaro.

O texto seria um instru-
mento para garantir que o 
Artigo 5º da Constituição seja 
respeitado por estados e 
municípios, e que seja asse-
gurada a liberdade de ir e vir, 
trabalhar e realizar atividades 
econômicas no contexto da 
pandemia, explicou o presi-
dente.

“Queremos a liberdade de 
fluxo. Queremos a liberdade 
para poder trabalhar. Quere-
mos o nosso direito de ir e vir. 
Ninguém pode contestar isso”, 
acrescentou.

“O que o povo quer de nós 
é que sigamos o norte dado 
para esse povo, e todo o Arti-
go 5º. Eles querem trabalhar. 
Isso é crime? Querem o direito 
de ir e vir, ir à praia, ver um 
amigo. Querem o direito de ver 
um pastor, ir à igreja, ver seu 
padre. Que poder é esse dado 
a governadores e prefeitos?”, 
questionou.

Bolsonaro afirmou ainda 
que a comunicação, mesmo 
que negativa, tem sido am-
plamente defendida em sua 
gestão, e que a ampliação do 

acesso digital configura uma 
forma de defender o direito 
à informação, constitucional-
mente previsto.

Segundo o presidente, a 
iminência de um novo decreto 
para regulamentar o Marco 
Civil da Internet - aprovado 
em 2014 - também configura 
instrumento de liberdade de 
comunicação, já que define 
direitos, responsabilidades 
e punições para o uso das 
redes sociais e de meios de 
comunicação digitais.

Sobre a comissão parla-
mentar de inquérito (CPI) que 
investiga ações de agentes 
públicos durante a pandemia, 
Bolsonaro disse que o resul-
tado será “excepcional, no 
final da linha”. O presidente 
afirmou que a CPI demonstra-
rá o uso incorreto de verbas 
bilionárias distribuídas pelo 
governo federal a estados e 
municípios.

O presidente afirmou que 
foi questionado por membros 
da CPI da Pandemia sobre 
aparições públicas durante 
os finais de semana. “Não in-
teressa onde eu estava. Res-
peito a CPI. Estive no meio do 
povo e tenho que dar exemplo. 
É fácil ficar dentro do Palácio 
do Planalto, tem de tudo lá.”

No discurso, Bolsonaro 
voltou a citar o tratamento 
precoce como medida para 
o combate à pandemia. Se-
gundo o presidente, a hidro-
xicloroquina contribuiu para a 
diminuição do pico de casos 
no estado do Amazonas, em 
especial na capital, Manaus. 
Segundo estudos, o medica-
mento não tem eficácia com-
provada contra a covid-19.
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