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COMUNICADO 
EDITAL 

CANCELAMENTO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - VIRTUAL 
ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE  FLAMBOYANT  RESIDENCIAL 

Comunicamos a todos os associados da ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE  FLAMBOYANT  
RESIDENCIAL que a Assembleia Geral Extraordinária Virtual, agendada para o dia 01 
de julho de 2021 — quinta-feira As 18:30 foi cancelada. 

Segue a exposição de motivos que justificam o cancelamento da AGE. 

1. Quando a Administração da Associação tomou conhecimento da construção 
de um escola próximo a entrada do Residencial Araguaia todas as 
providências possíveis foram tomadas, o que culminou em um acordo, que 
resultou na paralisação da obra; 

2. Diante da documentação apurada pela Diretoria, no que cerne a obra, o 
Conselho Deliberativo, no uso de suas atribuições, definiu por constituir uma 
Comissão para avaliar as possíveis tratativas para amenizar o impacto de 
uma construção naquele local, inclusive junto ao proprietário do terreno; 

3. A Comissão então solicitou a realização de uma enquete entre os 
associados; 

4. Para dinamizar os trabalhos foi convocada a Assembleia Geral Extraordinária 
Virtual, especifica para tratar sobre a compra ou não do imóvel; 

5. Em 16/06/2021 a Administração foi comunicada oficialmente pela empresa 
proprietária do Imóvel, que não tem mais interesse em realizar a venda do 
terreno para a Associação; 

6. Em razão da comunicação da empresa proprietária do imóvel, fica a 
Assembleia Geral Extraordinária cancelada, pela perda do objeto; 

7. A enquete foi suspensa, sendo que divulgamos abaixo o resultado apurado, 
para o conhecimento dos associados; 

Titulo: Você concorda com a compra da área ao lado da portaria do Araguaia? 

Total 
Geral 

Sim Não Total % Sim % Não 

57 335 392 14,54% 85,46% 

Goiânia, 17 de junho de 2021. 
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Presidente do Conselho Deliberativo 
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