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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA VIRTUAL  

ASSOCIAçÃo ALPHAVILLE  FLAMBOYANT  RESIDENCIAL 

Ficam convocados os associados (as) da ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE  FLAMBOYANT  
RESIDENCIAL, para a Assembleia Geral Extraordinária virtual, que  sera  realizada no 
dia 01 de julho de 2021 — quinta-feira, às 18h30 em primeira convocação, por meio 
eletrônico, através do aplicativo  ZOOM,  sendo que as votações serão registradas pelo 
aplicativo BIOACESSO,  para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 

1. Análise e deliberação sobre a possibilidade de aquisição do imóvel tipo 
Lote, situado na Av. Vale Verde Qd.  Area,  Lote A —  sin  — ao lado da portaria 
do Residencial Araguaia. 
a) Deliberar se a votação do item 01 da pauta, poderá permanecer no 

aplicativo BIOACESSO, pelo prazo de 24 horas (vinte e quatro horas), 
para que os associados registrarem seu voto; 

b) Deliberar sobre data e horário para divulgação do resultado; 
c) Votação para a aquisição ou não do imóvel indicado no item 01. 

A assembleia se instalará em primeira convocação as 18:30 horas, com registro 
mínimo da presença de metade mais um dos associados ou  ern  segunda convocação, 
30 (trinta) minutos depois, com qualquer número. 

Segue o  link  para acesso a sala do  Zoom:  https://us02webzoom.us/u/kcofF2oe1  

A presença na assembleia será registrada por meio do voto, que deverá ser realizado 
no aplicativo Bioacesso. 

Toda e qualquer votação,  sera  disponibilizada no aplicativo, durante a realização da 
assembleia, no módulo de "Assembleia' do Bioacesso. 

Recomendamos aos associados, que acessem o aplicativo Bioacesso com 
antecedência, para que se familiarizem com o mesmo. E caso já tenha o aplicativo 
instalado, atualizá-lo na Playstore/AppStore, antes de entrar na assembleia. 

A Assembleia  sera  transmitida pelo Youtube, através do Canal do Alphaville. 

Estarão impedidos de votar e serem votados os associados que não estiverem em dia 
com o pagamento dos valores devidos à ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE  FLAMBOYANT  
RESIDENCIAL, conforme Artigo 10 e § 2° do Artigo 15.  

Goiania, 14 de  junho  de 2021.  

Associa o Alphqvillir-flamboyant Residencial  
Wellington  korhanhol 
Presidente do Conselho Deliberativo 
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