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SEÇÃO A – DAS ASSEMBLEIAS GERAIS 

 
ARTIGO 10 - As Assembléias Gerais são órgãos soberanos da Associação, 
sendo constituídas por todos os associados desde que em pleno gozo de seus 
direitos civis e associativos e quites com suas obrigações estatutárias, 
mormente no que se refere ao pagamento das taxas de manutenção e multas. 
 
Parágrafo Primeiro - As Assembléias Gerais reunir-se-ão: 
 
I- Ordinariamente: 02 (duas) vezes por ano: 
 
a) Anualmente: 
 
Parágrafo Primeiro – entre 01 a 30 de junho, para praticar os atos dispostos 
nas letras, “b”, “c” e “d” do artigo 16; 
 
Parágrafo Segundo - entre 01 a 30 de novembro, para praticar os atos 
dispostos nas letras “e” e “f” do artigo 16. 
 
b) Bienalmente: 
 
Parágrafo Único – entre 01 a 30 de novembro, para praticar os atos dispostos 
na letra “a” do artigo 16; 
 
II – em caráter extraordinário, quando convocada, na forma prevista neste 
Estatuto. 
 
Parágrafo Segundo - Nas Assembléias Gerais os associados poderão ser 
representados por procuradores, portadores de procuração com firma 
reconhecida, limitando-se a cada outorgado representar no máximo 1 (um) 
associado outorgante. 
 
ARTIGO 11 - As deliberações das Assembléias Gerais obrigam aos 
associados, bem como os demais órgãos da Associação  
 
Parágrafo Primeiro - As deliberações das Assembléias Gerais obrigam, 
inclusive, aos associados delas ausentes. 
 
Parágrafo Segundo - As deliberações das Assembléias Gerais somente 
poderão ser anuladas ou modificadas mediante deliberação em novas 
Assembléias Gerais, convocada especialmente para os fins que se destinam 
suas pautas de convocações. 
 
ARTIGO 12 - As Assembléias Gerais serão convocadas pelo Presidente do 
Conselho Deliberativo ou seu substituto, mediante edital que mencionará dia, 
hora e local da suas realizações, bem como, expressa e claramente, a ordem 
do dia a ser debatida. 
 
Parágrafo Primeiro – Para a convocação das Assembléias Gerais 
Extraordinárias, será necessária a apresentação prévia da sua pauta para que 
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o Conselho Deliberativo a discuta e analise, cuja aprovação para sua 
convocação deverá ser realizada através da votação da maioria simples dos 
conselheiros presentes a esta reunião. 
 
Parágrafo Segundo - O edital de convocação das Assembléias Gerais deverá 
ser publicado em jornal de grande circulação na região da Grande São Paulo, 
com antecedência de 5 dias da data da sua realização, sem prejuízo da 
divulgação através de circulares entregues nas casas dos que residem no 
residencial e faixas informativas, além da divulgação no site da Associação. 
 
Parágrafo Terceiro – As convocações dos associados que não residam no 
residencial, poderão ser realizadas, também, através de cartas, ou telegramas. 
 
Parágrafo Quarto - Deverão constar do Edital de Convocação, horários 
diferentes para a instalação das Assembléias Gerais, em primeira e em 
segunda convocação. 
 
Parágrafo Quinto - Entre o horário da primeira e da segunda convocação 
deverá obrigatoriamente ser observado o intervalo mínimo de meia hora (trinta 
minutos). 
 
ARTIGO 13 - As Assembléias Gerais poderão ser convocadas, outrossim, por 
2/3 (dois terços) dos membros do Conselho Deliberativo, 2/3 (dois terços) dos 
membros do Conselho Fiscal ou pelo Diretor Presidente da Diretoria Executiva, 
se depois de solicitado por escrito ao Presidente do Conselho Deliberativo, este 
não a convocar no prazo de cinco (5) dias a contar do recebimento do 
respectivo requerimento. 
 
Parágrafo Único - As Assembléias Gerais poderão ser convocadas pelos 
associados mediante requerimento endereçado ao Presidente do Conselho 
Deliberativo, desde que subscrito pelo número mínimo de 1/5 (um quinto) dos 
associados que estejam em pleno gozo de seus direitos e quites com suas 
obrigações. 
 
ARTIGO 14 - As Assembléias Gerais serão instaladas pelo Presidente do 
Conselho Deliberativo ou seu substituto legal, ou na ausência deste, por 
qualquer Conselheiro e serão presididas pelo integrante da Associação 
escolhido pelos associados presentes através de votação ou aclamação. 
 
Parágrafo Primeiro - O Presidente eleito convidará a seguir um Secretário e, 
se for o caso, tantos quantos forem necessários para atuarem como 
escrutinadores. 
 
Parágrafo Segundo - O Presidente e o vice-presidente do Conselho 
Deliberativo e os membros da Diretoria Executiva não poderão ser designados 
para as funções acima previstas. 
 
ARTIGO 15 - Nas deliberações das Assembléias Gerais os votos dos 
associados serão proporcionais à área dos respectivos terrenos e à área 
construída sobre eles. Assim, a cada 360,00 m2 (trezentos e sessenta metros 



     ESTATUTO SOCIAL  
 

 

quadrados) de terreno, desprezando-se as frações, corresponderá o direito a 
um voto, e a cada 125,00 m2 (cento e vinte e cinco metros quadrados) de área 
construída, desprezando-se as frações, também corresponderá o direito a um 
voto. 
 
Parágrafo Primeiro - Somente poderão votar e ser votados os associados 
regularmente inscritos nos registros da Associação, com antecedência mínima 
de 24 (vinte e quatro) horas da realização das Assembléias. 
 
Parágrafo Segundo - Os votos atribuídos em função da área construída 
somente serão possíveis desde que o titular entregue, no prazo a que se refere 
o parágrafo anterior, Xerox autenticada do “habite-se” e da planta aprovada, de 
forma a comprovar a metragem da área construída. 
 
Parágrafo Terceiro - É vedado ao associado que se encontre inadimplente 
quanto às taxas de manutenção e pagamento de multas, o direito ao voto nas 
deliberações das Assembléias Gerais, sendo igualmente vedado, neste caso, o 
voto por procuração. 
 

ARTIGO 16 - COMPETE À ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA: 
 
a) eleger, nas épocas próprias, os membros efetivos da Diretoria Executiva; 
 
b) eleger, nas épocas próprias, os membros efetivos e suplentes do Conselho 
Deliberativo, 
 
c) eleger, nas épocas próprias, os membros do Conselho Fiscal; 
 
d) analisar e deliberar acerca do Relatório Anual e das contas da Diretoria 
Executiva, relativos ao exercício anterior; 
 
e) analisar e deliberar acerca da aprovação da previsão orçamentária para o 
ano seguinte. 
 
f) apreciar e votar o plano de obras e investimentos para o próximo exercício, 
quando este for menor que uma arrecadação mensal. 
 
Parágrafo Primeiro - A Assembléia Geral Ordinária instalar-se-á, em primeira 
convocação, com a presença mínima de metade mais um dos associados, e, 
em segunda convocação, com qualquer número, ressalvado o disposto no 
parágrafo segundo. 
 
Parágrafo Segundo - Quando o plano de obras e investimentos ultrapassar a 
uma arrecadação mensal, para sua apreciação e votação, exigir-se-á quórum 
qualificado com a 
presença mínima de 15% (quinze por cento) dos associados com direito a voto 
deliberando 
por maioria simples após conferencia do quorum de instalação. 
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ARTIGO 17 - COMPETE À ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDIANÁRIA, 
deliberar sob qualquer assunto de interesse da Associação, especialmente: 

 
a) sobre alteração ou reforma do Estatuto Associativo, após parecer do 
Conselho Deliberativo; 
 
b) sobre alienação dos bens da Associação e constituição de ônus reais sobre 
estes, após parecer do Conselho Deliberativo; 
 
c) em última instância, apreciar, retificar e ratificar total ou parcialmente, as 
decisões do Conselho Deliberativo; 
 
d) durante a realização das Assembléias, interpretar dispositivos estatutários e 
resolver os casos omissos, e, se necessário, encaminhar suas deliberações a 
respeito para ratificação da Assembléia Geral Extraordinária seguinte; 
 
e) deliberar sobre dissolução da Associação; 
 
f) destituir membros eleitos; 
 
g) deliberar sobre a aprovação de planos de investimento que exijam quorum 
qualificado conforme definido neste Estatuto no artigo 64. 
 
h) deliberar sobre a criação e alteração do Regulamento Interno da 
Associação. 
 
Parágrafo Primeiro - A Assembléia Geral Extraordinária instalar-se-á, em 
primeira convocação, com a presença mínima de metade mais um dos 
associados, e, em segunda convocação, com qualquer número. 
 

Parágrafo Segundo - A deliberação em relação ao conteúdo da alínea “a” 
será tomada, necessariamente, por 2/3 (dois terços) dos votos presentes em 
assembléia geral convocada especialmente para este fim, com no mínimo 45 
(quarenta e cinco) dias de antecedência. 
 
a) as alterações propostas para a reforma do Estatuto Associativo devem ser 
divulgadas para os associados com prazo mínimo 45 (quarenta e cinco) dias de 
antecedência da data da assembléia geral, não podendo haver deliberação, 
neste sentido, em primeira convocação, sem a maioria absoluta dos 
associados e, em segunda convocação, com menos de 15% (quinze por cento) 
dos associados votantes presentes. 
 
b) diante da relevância do assunto a ser deliberado, fica expressamente 
proibida à convocação deste tipo de Assembléia Geral, nos meses de janeiro, 
fevereiro, julho e dezembro. 
 
Parágrafo Terceiro - As deliberações em relação aos conteúdos das alíneas 

“b” e “f” serão tomadas, necessariamente, por 2/3 (dois terços) dos votos 

presentes em assembleia geral convocada especialmente para este fim, com 
45 (quarenta e cinco) dias de antecedência. 
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a) em relação aos assuntos acima, a assembléia geral não poderá deliberar em 
primeira convocação sem a maioria absoluta dos associados e, em segunda 
convocação, com menos de 15% (quinze por cento) dos associados votantes; 
 
b) diante da relevância do assunto a ser deliberado, fica expressamente 
proibida a convocação deste tipo de Assembléia Geral, nos meses de janeiro, 
fevereiro, julho e dezembro 
 

Parágrafo Quarto - A deliberação em relação ao conteúdo da alínea “e” será 

tomada, na forma disciplinada no art. 68 do Estatuto Associativo e diante da 
relevância do assunto a ser deliberado, fica expressamente proibida à 
convocação deste tipo de Assembléia Geral Extraordinária, nos meses de 
janeiro, fevereiro, julho e dezembro. 
 
Parágrafo Quinto - As deliberações referentes as letras “c”, “d” e “h” do artigo 
17, serão tomadas pela maioria simples dos votos dos associados presentes 
com direito a voto.  
 
Parágrafo Sexto – Para as deliberações referentes a letra “g” do artigo 17, 
exigir-se-á quórum qualificado com a presença mínima de 15% (quinze por 
cento) dos associados com direito a voto deliberando por maioria simples após 
conferencia do quorum de instalação. 
 
ARTIGO 18 - As votações nas Assembléias Gerais para eleição e/ou 
destituição dos membros do Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva e 
Conselho Fiscal e quando forem julgadas em grau de recurso as decisões do 
Conselho Deliberativo, serão realizadas necessariamente, por escrutínio 
secreto. As demais votações observarão a forma que deliberar a Assembléia 
Geral. 
 
Parágrafo Primeiro - Sendo secreto o sufrágio, o Presidente poderá instalar 
uma ou mais mesas receptoras e apuradoras, designando-lhes presidentes e 
escrutinadores. 
 
Parágrafo Segundo – Se o número de candidatos for inferior ou igual ao de 
vagas, a eleição será por aclamação. 
 
ARTIGO 19 - Os trabalhos de cada Assembléia serão conduzidos pelo 
presidente designado e registrados em ata pelo secretário também designado. 
Tais trabalhos serão paralelamente gravados para dirimir quaisquer dúvidas. 
Esta ata deverá ser conferida, aprovada e assinada pelos membros da mesa, 
bem como por 5 (cinco) associados presentes durante toda reunião e lavrada 
em livro próprio no prazo máximo de 14 dias corridos, quando deverá ser 
disponibilizada. 
 
Parágrafo Único – As atas das Assembléias Gerais deverão ser registradas 
em Cartório no prazo máximo de 30(trinta) dias após as suas realizações. 
 


