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ERRATA 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
HIBRIDA (VIRTUAL/PRESENCIAL)  

ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE  FLAMBOYANT  RESIDENCIAL 

Ficam convocados os associados (as) da ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE  FLAMBOYANT  
RESIDENCIAL, para a Assembleia Geral Extraordinária Híbrida (Virtual/Presencial), que 
será realizada no dia 30 de novembro de 2021 — terça-feira, às 18h30 em primeira 
convocação, caso tenha atingido o quenum legal ou em segunda chamada As 19h, 
com qualquer número de associados, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 

Onde se lê: do dia 30/11/2021 -terça-feira 
Leia se: 	do dia 17/01/2022 - segunda-feira 

1. Deliberação sobre a construção da Nova Academia no Alphaville  Flamboyant  Clube; 

Local e forma de participação: 

0 Associado poderá participar da Assembleia, na data e horário acima mencionados, das 
seguintes formas: 

• Presencialmente, no Salão Social do Alphaville  Flamboyant  Clube, sito a Avenida Jamel 
Cecilio,n° 6.100 — Alphaville  Flamboyant  —Goiânia/GO: 

• Eletrônicamente, pelo aplicativo  Zoom,  através do  Link:  
https://us02web.zoom.us/i/85432152194?pwd=0TJwUUsxbUIGY3JFcFNPTm45cUsrQT09;  
• Acompanhando a transmissão virtual pelo Canal do Alphaville no Youtube. 

Para aqueles que participarem da assembleia presencialmente a presença será registrada 
em lista própria. E para aqueles que participarem virtualmente, a presença será registrada 
por meio do voto, que deverá ser realizado no aplicativo Bioacesso. 

Toda e qualquer votação  sera  efetuada somente pelo aplicativo Bioacesso, durante a realização 
da assembleia, no módulo de "Assembleia". 

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 os associados que não estiverem em dia com o pagamento dos 
valores devidos a ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE  FLAMBOYANT  RESIDENCIAL, conforme Artigo 
10 e § 2° do Artigo 15. 

Aqueles que optarem pela modalidade presencial, deverão comparecer no local indicado, com 
uso de mascaras e deverão se acomodar nas cadeiras indicadas, para manter o distanciamento, 
em função da Pandemia.  

Goiania, 14 de  dezembro  de 2021.  

Associação Alphaville  Flamboyant  Residencial  
Wellington  Romanhol 
Presidente do Conselho Deliberativo 
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