
A Apsol Green convoca todos os seus associados a participar da Assembleia Geral 
Extraordinária, que irá acontecer no dia 06/08/2014, quarta-feira, às 19h, em 
primeira convocação. 

Segue abaixo edital publicado no Jornal Diário da Manhã, no dia 18/07/2014. 

PARTICIPEM. 

  

APSOL GREEN 

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL GGC 

EDITAL de CONVOCAÇÃO de ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

  

Autorizado pelo artigo (s) 11, 12, 13 e 14, do Estatuto Social/Ata de Constituição da 

APSOL GREEN- Associação dos Moradores do Residencial GGC, o Presidente do 

Conselho Deliberativo, vem convocar os Associados para comparecerem à Assembleia 

Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 06 (seis) de agosto de 2014 (dois mil e 

quatorze), quarta-feira, às 19h (dezenove horas) em primeira convocação, com 50% 

mais um associado presente, ou às 19h30min (dezenove horas e trinta minutos)em 

segunda e última convocação, com qualquer número de associados presentes. 

Local: Rua 14, nº 50, Edifício Santino Lyra Pedrosa, Setor Oeste, Goiânia, Goiás, a fim 

de deliberarem sobre a(s) seguinte(s) Ordem (ns) do (s) Dia (s): 

Assembleia Geral Extraordinária: 

1. Dar ciência a todos os interessados dos investimentos necessários ao Condomínio 

Portal do Sol Green. 

2. Reajuste da Taxa de Condomínio – (Taxa de Referência – TR) para os investimentos e 

manutenção necessárias ao Portal do Sol Green. 

3. Alteração do endereço da APSOL GREEN – Associação dos Moradores do Residencial 

CCG. 

Desde que em dia com toda a sua responsabilidade financeira e com as obrigações 
sociais para com a APSOL GREEN – Associação dos Moradores do Residencial GGC, é 
assegurado ao sócio o direito de participar da Assembléia Geral, para conhecer, 
debater e deliberar os assuntos em pauta, e manifestar o seu voto. 

 É vedado ao associado o voto por procuração pública ou particular. 

 Participe, o seu voto contribui para uma associação melhor. 



 Goiânia, 10 de julho de 2014. 

 Presidente do Conselho Deliberativo 

Felipe Pinho da Costa 

 


