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Resumo da Ata de Assembleia Geral Extraordinária
Aos 15.04.2020, na sede da empresa. Presença: Acionistas 
representando a totalidade do capital social. Ordem do dia: 1) 
Deliberar sobre constituição de garantia em favor do acionista 
Marco Antonio Teixeira Nascimento, no crédito obtido junto à 
Cooperativa de Crédito Sul-Serrana do ES, Sicoob Sul-Serrano. 
2) Deliberar sobre a proposta de reeleição da atual diretoria. 
3) Deliberar sobre a proposta do aumento de capital social 
R$1.000,00 (mil reais) para R$3.166.142,00 (três milhões, cento e 
sessenta e seis mil, cento e quarenta e dois reais).. Ata registrada 
na Jucees em 04.05.2020 protocolo nº 200239848.
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CONDOMÍNIO ROSSI 
ARBORETTO PRAÇAS RESIDENCIAIS

Rua Rachel Vitalino de Brito, 110, Hélio Ferraz - 
Serra – ES.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Serra/ES, 09 de outubro de 2020.

ASSEMBLÉIA GERAL “EXTRAORDINÁRIA”.

Ilmos.Srs. Condôminos do Condomínio Arboretto.

De acordo com o Código Civil, em seu Artigo 1.350, 
§ 1.º ; nós, representado ¼ (um quarto) das frações 
ideais do Condomínio, subscritos abaixo, convocamos 
vossa senhoria para Assembleia Geral Extraordinária, 
a realizar-se no Estacionamento do Condomínio, no dia 
27 DE OUTUBRO DE 2020, às 19h00min em primeira 
convocação, contando com a presença de metade dos 
votos totais, ou às 19h30min em segunda convocação, 
no mesmo dia e local, com qualquer número de presentes, 
para deliberação sobre a seguinte ordem do dia: 

1- Destituição do Síndico e dos Membros do 
Conselho;

2- 2- Eleição de Síndico e Subsíndico – mandato de 
28/10/2020 até 31/03/2021;

3- 3- Eleição de Membros do Conselho - mandato de 
28/10/2020 até 31/03/2021.

Os condôminos poderão se fazer representar nas 
reuniões por procuradores com poderes gerais e bastante 
para legalmente praticar os atos necessários e contrair 
obrigações, devendo o instrumento de procuração ter firmas 
reconhecidas e ser apresentado no início da assembleia 
(art. 31) Esclarecemos aos senhores condôminos ou seus 
representantes, que não poderão votar nas deliberações da 
assembleia se não estiverem em dia com pagamento das 
cotas vencidas (art. 32).

As decisões da assembleia geral serão obrigatórias 
para todos os condôminos, ainda que vencidos nas 
deliberações, ou que a ela não tenha comparecido, mesmo 
que ausentes do domicilio, importando o silencio em 
anuência nos termos do art. 111 da Lei 10 406/2002 (art. 
28). 

Lembramos que o uso de máscaras e o distanciamento 
social exigido será obrigatório.


