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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

 
Na forma do disposto no artigo 12, do Estatuto Social da ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE SALVADOR 
RESIDENCIAL e no artigo 47, do Estatuto Social do ALPHAVILLE SALVADOR CLUBE, ficam 
CONVOCADOS os senhores associados (proprietários de terreno/casa nos Residenciais Itapuã, Itaparica e 
Estrela do Mar) para reunirem-se em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a realizar-se na sede do 
Alphaville Salvador Clube, situado à Rua Pituba, nº 289, Lot. Alphaville, bairro Alphaville, na Cidade de 
Salvador, Estado da Bahia, no dia 09 (NOVE) DE ABRIL DE 2018, às 19h00min (dezenove horas) em 1ª 
(primeira) convocação, com a presença mínima de metade mais um dos associados, ou, em 2ª (segunda) 
convocação, às 19h30h (dezenove horas e trinta minutos), com a presença de qualquer número de 
associados, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 
 
1) Votação sobre a prestação de contas do exercício de 2017 examinada por auditoria externa (art. 10, 
§ único, I, “a”, Estatuto da Associação, com redação alterada pela AGE de 10/08/2017 e art. 46, I, “a”, 
Estatuto do Clube, com redação alterada pela AGE de 10/08/2017);  
 
Na Assembleia, todos os presentes deverão estar munidos de documento de identidade que comprovem sua 
condição de associado. Os representantes legais das pessoas jurídicas deverão comprovar tal condição. Em 
observância ao disposto no artigo 15, § 1º, do Estatuto Social da Associação e no artigo 45, do Estatuto 
Social do Clube, somente poderão votar e ser votados os associados que estiverem em dia com suas 
obrigações perante a ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE SALVADOR RESIDENCIAL e o ALPHAVILLE 
SALVADOR CLUBE. Serão considerados os pagamentos realizados até o dia 06/04/2018. O associado que 
realizar o pagamento do dia 07/04/2018 ao dia 09/04/2018 deverá estar munido do respectivo comprovante 
de pagamento bancário. Não será aceito pagamento no local da Assembleia. É permitido o voto por 
procuração desde que o outorgado represente apenas UM outorgante, conforme artigo 15, § 3º, do Estatuto 
da Associação e artigo 50, § 3º, do Estatuto do Clube. O modelo de procuração encontra-se disponível na 
sede da Associação. Os votos relacionados à ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE SALVADOR RESIDENCIAL 
serão proporcionais à área dos respectivos terrenos e à área construída sobre eles, sendo que a cada 450m² 
de terreno, desprezadas as frações, corresponderá o direito a um voto, sendo assegurado um voto aos 
terrenos com área menor, e a cada 150m² de área construída, desprezadas as frações, também 
corresponderá o direito a um voto, desde que o associado tenha entregue na Sede da Associação, dentro 
dos prazos regulamentares, cópia autenticada do “habite-se” e a planta aprovada, de forma a comprovar a 
metragem da área construída (art.15, caput e § 2º, do Estatuto da Associação). Nos votos relacionados ao 
ALPHAVILLE SALVADOR CLUBE, cada proprietário de Título terá direito a um voto e quem possuir mais de 
um Título terá direito a tantos votos quantos Títulos possua (art. 50, § 2°, do Estatuto do Clube, com redação 
alterada pela AGE de 23/11/2009). Os livros contábeis, bem como os relatórios da auditoria externa exercício 
de 2017 estarão disponíveis  para averiguação na sede da administração da Associação. Nos dias 
05/04/2018 (quinta-feira) e 06/04/2018 (sexta-feira), no horário das 08h00min às 16h00min, um 
funcionário da contabilidade estará de plantão exclusivamente para tirar dúvidas dos associados. 
Deve ainda ser observado o que diz o artigo 11, § 1º, do Estatuto Social da Associação: ”as deliberações das 
Assembleias Gerais obrigam, inclusive, os associados delas ausentes”. 

 
Salvador, 29 de março de 2018. 

 
Celso Bastos 

Presidente interino do Conselho Diretor  
Associação Alphaville Salvador Residencial  

Alphaville Salvador Clube 
 


