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Goiânia, 03 de agosto de 2016. 

 

Bom dia. 

 

Prezados Associados. 

 

A administração informa que no dia 13 de agosto de 2016 (sábado), no Portal do Sol 
Green – Praça Fitness, Rua do Acesso A, SN, Residencial Goiânia Golfe Clube, Goiânia, Goiás, 

CEP 74.884-752, teremos a nossa Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a se realizar em 

primeira convocação às 8h30min, com a presença mínima de 50% (cinquenta por cento) dos 

Associados. Não havendo quórum suficiente para instalação da Assembleia em primeira 

convocação, a instalação far-se-á em segunda convocação, 30 (trinta) minutos após a primeira, 

com qualquer número de votos dos Associados presentes, para deliberarem sobre a seguinte 

Ordem do Dia: 

1. Aprovar as contas do exercício de 2015 auditadas – artigo 12, III do Estatuto Social.  
Informamos a todos os associados que todos os meses de 2015,(Janeiro a Dezembro), 

foram auditados e conferidos pelo nosso Conselho Fiscal. Estaremos enviando em anexo 

(Doc.1) o relatório de conclusão da auditoria onde é atestado pelo auditor, Sr. Epitácio 

Teixeira, a bora performance patrimonial, contábil e financeira do exercício 2015. Lembramos 

que os respectivos livros contábeis se encontram a disposição em nossa sede. 

 

2. Aprovar a previsão orçamentária anual – artigo 12, III do Estatuto Social.  
A Administração informa que não haverá aumento na taxa de condomínio para o exercício 

2016/2017. Manteremos o mesmo valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) para 

pagamento ordinários e investimentos. 

Os investimentos que serão realizados para o biênio 2016/2017 serão os seguintes, por 

ordem de necessidade e aprovação pelos presentes: 

1. Aprovar a renovação da frota de motocicletas;  
2. A compra do carro de transporte das colaboradoras do lar (Van);  
3. A compra e instalação de câmeras de monitoramento; 
4. Ampliação da rede de fibra ótica;  
5. Ampliação da rede de irrigação para os jardins das quadras poliesportivas e de tênis; 
6. Construção de Centro de Convivência;  
7. Construção de novas quadras de tênis. 
  

No item 1. “APROVAR A RENOVAÇÃO DA FROTA DE MOTOCICLETAS” é necessário 

salientar que serão oferecidos aos associados, por critério de melhor oferta, as seguintes 

motocicletas: 

1. Marca: Honda – Modelo: FAN 125 KS – Ano 2013/2014 – Placa OOB 3151 – RENAVAM 

00994317026 – Cor Preta – Combustível Gasolina – IPVA 2016 pago – KM: 88.000 - 

Sem reserva do domínio. 

2. Marca: Honda – Modelo: FAN 125 KS – Ano 2013/2014 – Placa OOB 3151 – RENAVAM 

00994317026 – Cor Preta – Combustível Gasolina – IPVA 2016 pago – KM: 90.000 - 

Sem reserva do domínio. 

3. Marca: Honda – Modelo: Broz 125 KS – Ano 2014/2014 – Placa ONU 9414 – RENAVAM 

01010515141 – Cor Vermelha – Combustível Gasolina – IPVA 2016 pago – KM: 140.000 

- Sem reserva do domínio. 

- As motocicletas serão vendidas separadamente, lance em envelope fechado branco a ser 

fornecido pelo própria APSOL GREEN, por isso, cada envelope deverá conter três (3) propostas 
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diferentes, (uma para cada motocicleta que poderá ter como referência a placa da 

motocicleta), no estado em que se encontram e sem multas de trânsito. 

- As motocicletas não terão garantia por parte da associação, e somente serão entregues ao 

comprador após o pagamento, A VISTA, com data para segunda-feira, dia 15/08/2016, às 10h, 

em nossa sede, e documento devidamente preenchido no nome do comprador e reconhecido 

em cartório. 

- Preço mínimo da proposta: 

MOTO 1 – OOB 3151 – R$ 3.000,00 – Três Mil Reais - Avaliação FIPE – R$ 4.577,00 (Quatro mil 

e quinhentos e setenta e sete reais). 

MOTO 2 – OOB 3161 – R$ 3.000,00 – Três Mil Reais -  Avaliação FIPE – R$ 4.577,00 (Quatro mil 

e quinhentos e setenta e sete reais). 

MOTO 3 – ONU 9414 – R$ 3.500,00 – Três Mil e Quinhentos Reais - Avaliação FIPE – R$ 

6.764,00 (Seis mil e setecentos e sessenta e quatro reais). 

 
FONTE: www.fipe.org.br 

 

- As motocicletas estarão à disposição dos interessados, para verificação de estado e motor, no 

local Assembleia Geral. 

- Na hipótese de surgirem duas ou mais propostas idênticas será oportunizado aos 

pretendentes fazer nova oferta aumentando o valor do seu lance até que ocorra o desempate 

ou a desistência dos demais interessados. 

- As motocicletas serão vendidas sem garantia. 

- Não será aceita oferta de associado que esteja em atraso com suas obrigações com a APSOL 

GREEN. 

 

Os demais itens serão apresentadas propostas para deliberação junto aos associados. 

 

Conforme artigo 5º, §3º do Estatuto Social, cada lote representa um voto nas 

deliberações sociais. O Associado somente tem direito a participar e votar nas deliberações da 

Assembleia se estiver quite com suas obrigações sociais – artigo 7º, b e e do Estatuto Social. O 

Associado pode ser representado na Assembleia por procurador devidamente constituído por 

meio de instrumento particular com firma reconhecida ou instrumento público com poderes 

gerais para deliberar sobre a Ordem do Dia – artigo 654 do Código Civil. 

 

 
PARTICIPEM SEU VOTO É MUITO IMPORTANTE PARA A BEM 

COMUM E TODA ASSOCIAÇÃO. 
 

APSOL GREEN 


