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CLUBE DE TÊNIS DE UBERLÂNDIA - CNPJ/MF 02.034.176/0001-90
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Conforme previsto no artigo 20 do Estatuto Social do Clube de Tênis de Uberlândia, convoco Assembleia 
Geral Ordinária, a ser realizada dia 04 de agosto de 2021 às 14:00 horas, na sede da Associação, 
localizada na Margem da Represa Hidrelétrica de Miranda, s/n, zona rural, Uberlândia - MG, para 
examinar, discutir e deliberar sobre as contas e demonstrações financeiras dos exercícios sociais dos 
anos de 2016, 2017, 2018 e 2019.
Caso o quórum de instalação não seja atingido, a Assembleia será realizada após 30 (trinta) minutos com 
metade mais um dos sócios ou em última convocação após 30 (trinta) minutos da segunda chamada, com 
qualquer número sócios, conforme artigo 24 do Estatuto.
Quaisquer dúvidas e/ou esclarecimentos poderão ser solucionados durante o expediente comercial 
através do telefone (34) 3210-8684.

Uberlândia/MG, 03 de julho de 2021.
FABRICIO CARNEIRO SABBAG

Diretor Presidente

CLUBE DE TÊNIS DE UBERLÂNDIA - CNPJ/MF 02.034.176/0001-90
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Conforme previsto no artigo 46 do Estatuto Social do Clube de Tênis de Uberlândia, convoco 
Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada dia 21/07/2021, às 14:00 horas, na sede da 
Associação, localizada na Margem da Represa Hidrelétrica de Miranda, s/n, zona rural, Uberlândia - 
MG, para deliberar sobre a alteração do Estatuto Social, especificamente: 
a) Incluir no objeto social da Associação, o desenvolvimento de práticas esportivas em caráter amador 
e/ou profissional. A disposição a ser modificada possui a seguinte redação: “Artigo 2º - O Clube tem por 
finalidade proporcionar aos seus associados meios de convivência social, instalando e equipando 
adequadamente sua sede, adaptando-a a eventuais mudanças e exigência do tempo, promovendo 
festividades, encontros, convenções, simpósios de caráter cultural, socioeconômicos, cívicos e 
filantrópicos, incentivando a prática do esporte, e do lazer em todas as suas modalidades, e ainda 
propiciar aos associados o desenvolvimento físico e mental e o amor pela natureza.”; 
b) Incluir de forma expressa que as categorias sociais Sócio Usuário Contribuinte, Série Dinossauro; 
Sócio Usuário Benemérito e Sócio Usuário Honorário, não possuem natureza patrimonial, isto é, são 
mera cessão de direito de uso, nos termos dos contratos particulares firmados com esses associados.
c) Impossibilitar a transferência de títulos não-patrimoniais, seja por ato inter-vivos ou causa mortis. A 
disposição a ser modificada possui a seguinte redação: “Artigo 7º - A transferência do título se fará por 
ato inter-vivos, integralizado o pagamento do valor do título, e causa-mortis, observadas as prescrições 
contidas neste ESTATUTO e com as taxas, emolumentos e expedientes, fixadas pela Diretoria.”
d) Desvincular os filhos maiores dos títulos não-patrimoniais de seus pais, sendo necessária uma nova 
aquisição. A disposição a ser modificada possui a seguinte redação: “Artigo 7º, parágrafo 7º - O filho 
varão ou enteado do sócio acima de 18 (dezoito) anos de idade, e até 24 (vinte e quatro) anos de idade, 
enquanto solteiro e dependente do pai, padrasto ou tutor, gozará das faculdades inerentes ao título, 
estando cursando escolas superiores.”
e) Incluir disposição para criar procedimento de recadastramento dos sócios, a fim de identificá-los e 
atualizar as informações cadastrais, inclusive com a possibilidade de exclusão em caso de não 
aderência ou constatação de abandono.
f) Incluir expressamente que cada título de fundador corresponde ao direito de um voto nas assembleias. 
A disposição a ser modificada possui a seguinte redação: Artigo 8º, parágrafo único: “Somente os sócios 
Fundadores poderão votar nas Assembleias”.
g) Desvincular as filhas maiores (solteiras ou viúvas) dos títulos não-patrimoniais de seus pais, sendo 
necessária uma nova aquisição. A disposição a ser modificada possui a seguinte redação: Artigo 10º - 
O exercício do direito estabelecido na alínea b do Artigo 8o. e previsto nos parágrafos sexto e sétimo do 
Artigo 7o., fica estendido para esposa, filha solteira ou viúva, os filhos até completarem 18 (dezoito) anos 
ou enquanto estiverem sob a dependência econômica dos pais, cursando escolas superiores até 24 
(vinte e quatro) anos, mãe e pai idosos, mediante a apresentação de documentos oficiais, judicias, que 
comprovem viver às expensas do sócio.- Ainda a critério da Diretoria, após parecer fundamentado de 
uma Comissão de Sindicância, para tanto especialmente designada pelo presidente, poderá ser 
equiparada a esposa, a companheira exemplar enquanto perdurar a união, e sendo esta a única família 
do sócio. 
h) Revogar o artigo 15, para desburocratizar a análise dos casos de sócios que cometeram faltas 
gravíssimas. A disposição a ser modificada possui a seguinte redação: “Artigo 15º - Em se tratando de 
exclusão o denunciante deverá arrolar pelo menos 50 (cinquenta) assinaturas de sócios quitados com 
suas obrigações, devidamente formalizadas, salvo se a iniciativa partir da própria Diretoria.”
i) Modificar o prazo de antecedência mínima para convocação de Assembleia Geral Ordinária. A 
disposição a ser modificada possui a seguinte redação: “Artigo 22º - A convocação de Assembleia Geral 
em caráter ordinário é feita com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, mediante edital publicado em 
órgão da imprensa local, ou estatal, de ampla difusão.”
j) Modificar o prazo de antecedência mínima para convocação de Assembleia Geral Extraordinária. A 
disposição a ser modificada possui a seguinte redação: “Artigo 23º - A convocação da Assembleia Geral 
extraordinária é feita com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, através de carta circular aos sócios, 
ou na mesma forma que em caráter ordinário, só podendo ser discutido as matérias constantes da pauta 
de convocação.”
k) Incluir expressamente que o quórum de instalação observará a fração de títulos fundadores com 
direito a voto, e que a instalação em segunda chamada se dará com mais da metade dos títulos 
fundadores. A disposição a ser modificada possui a seguinte redação: “Artigo 24º - A Assembleia Geral 
deliberará validamente com a presença de 2/3 (dois terços) dos sócios, em primeira convocação. Não 
havendo quórum, em segunda convocação 30 (trinta) minutos depois, com a presença mínima da 
metade mais um dos sócios e persistindo a falta de quórum à Assembleia será realizada em terceira e 
última convocação, 30 (trinta) minutos após a segunda, com qualquer número de sócios que deliberarão 
por maioria simples.”
l) Incluir expressamente que a contagem dos votos em assembleia se dará pela quantidade de títulos 
fundadores presentes com direito a voto. A disposição a ser modificada possui a seguinte redação: 
“Artigo 27º - As deliberações da Assembleia Geral, ressalvada a exceção prevista no parágrafo único 
deste artigo, são tomadas por maioria de votos dos sócios Fundadores presente no momento da 
votação.”
m) Acrescentar a possibilidade de venda de bens móveis e imóveis, a fim de gerar receitas para a 
Associação, mediante aprovação em Assembleia constituída especificamente para este fim.
n) Acrescentar disposição para regulamentar os aportes realizados pelos sócios fundadores e como 
serão realizados os pagamentos correspondentes.
 Caso o quórum de instalação não seja atingido, a Assembleia será realizada após 30 (trinta) minutos 
com metade mais um dos sócios ou em última convocação após 30 (trinta) minutos da segunda 
chamada, com qualquer número sócios, conforme artigo 24 do Estatuto.
Quaisquer dúvidas e/ou esclarecimentos poderão ser solucionados durante o expediente comercial 
através do telefone (34) 3210-8684.
 

Uberlândia/MG, 03 de julho de 2021.
FABRICIO CARNEIRO SABBAG

Diretor Presidente

CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE UDINESE
CNPJ 16.913.613/0001-50

Rua Orides Ferreira, nº 370, Shopping Park – Uberlândia/MG

Assembleia Geral Ordinária  -  Edital de Convocação

O Síndico do CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE UDINESE, no uso de suas atribuições 
e na forma convencionalmente prevista, CONVOCA, através do presente Edital, todos os 
moradores em pleno gozo de seus direitos constantes na Convenção Condominial para 
participarem da Assembleia Geral Ordinária a realizar-se DE FORMA HÍBRIDA– virtual/pre-
sencial no dia 15 de julho de 2021, das 8:00h às 18:00h.

A liberação pelo ambiente virtual: https://schwartz.superlogica.net/clients/areadocondomino, 
exclusivamente para votação, inicia-se no dia 15 de julho às 8:00h e finda-se no mesmo dia às 
18:00h,e para os que preferirem participar presencialmente, será disponibilizada uma urna 
apenas para o depósito da cédula de votação,que acontecerá no mesmo dia, 15 de julho, na 
portaria do Condomínio, e no mesmo horário, das 8:00hs às 18:00 hs.

A Assembleia será realizada a fim de deliberarem exclusivamente sobre a seguinte pauta:

- Eleição de síndico e Conselho Fiscal;

As inscrições serão feitas no período de 01/07/2021 a 09/07/2021, na SCHWARTZ COBRE, 
localizada à Rua São Paulo, nº 185, B. Brasil, Uberlândia-MG, Telefones: 3214-5033 ou 
99682-5033.

Para se candidatar ao cargo de síndico o interessado deverá apresentar no ato da inscrição:
- Certidão de nada consta do condomínio (caso morador);
- Cópia dos documentos pessoais (RG, CPF);

Ressaltamos, mais uma vez, que a liberação pelo ambiente virtual será pelo link: https://s-
chwartz.superlogica.net/clients/areadocondomino e o acesso será exclusivamente através do 
e-mail cadastrado pelo condômino junto à administração do condomínio.

Nota de esclarecimento: 
Prezados condôminos: todas as decisões tomadas em assembleia são legítimas, não cabendo 
reclamações posteriores, daí a necessidade da participação de todos e a oportunidade de se 
manifestar, devendo cumprir as decisões em assembleia, não se justificando o não 
cumprimento por não ter participado deste ato democrático. 
A participação de inquilinos nas assembleias dependerá de procuração outorgada pelo 
proprietário. 

Código Civil Brasileiro:
Artigo 1.335 São direitos dos Condôminos:
III - Votar nas deliberações das Assembleias e delas participarem desde que estejam quites 
com suas obrigações Condominiais.

Uberlândia-Mg, 23 de junho de 2021.
Rosalvo Alves de Oliveira Neto
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