
 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO  

 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – 01/08/2021 

 

Nos Termos Legais e, em atenção aos dispositivos Convencionais e Regimentais, convoco os condôminos a 

comparecerem à Assembleia Geral Extraordinária do Condomínio Canto da Siriema, que se realizará na Sede 

Administrativa deste Condomínio, localizado na Fazenda Coqueiral (Rodovia MG 20, Km 56), no município de 

Jaboticatubas-MG, no dia 1º de Agosto de 2021 (DOMINGO – 01/08/2021), em primeira chamada às 

8:30h e, em segunda chamada, às 9:00h, para tomarem ciência dos seguintes itens da Ordem do Dia: 

 

1. Situação atual do Processo de Regularização-Escrituras/Registros.  

2. Cobrança de IPTU  

 

NOTA RELEVANTE 

 Para todos os presentes será exigido o uso de máscaras cobrindo totalmente nariz e boca. Não será permitido o ingresso 

e permanência no local da reunião de quaisquer pessoas que não estejam utilizando esta proteção individual de forma 

correta. O uso de protetor facial não exclui o uso de máscara, que continua sendo obrigatório; 

 As cadeiras serão colocadas na área aberta em frente ao escritório do condomínio, observando-se o distanciamento 

recomendado. Não será permitida a alteração de posicionamento das cadeiras; 

 É lícito aos condôminos se fazerem representar por procurador munido com instrumento de procuração específico para 

esta assembleia, nos termos regimentais; 

 Os condôminos ausentes ou não representados se obrigam ao cumprimento das determinações aprovadas nesta 

assembleia, eis que regularmente convocados; 

 Os condôminos em atraso nos pagamentos de suas taxas condominiais não poderão votar nas deliberações. para tanto, 

serão considerados os pagamentos realizados até o dia 28/07/2021. 

 CASO O PODER PÚBLICO ESTABELEÇA RESTRIÇÕES QUANTO À REALIZAÇÃO DA 

ASSEMBLEIA COM PRESENÇA DE PÚBLICO PARA O DIA 01/08/2021, SERÁ ADOTADO O 

FORMATO ELETRÔNICO (VIRTUAL). NESTA HIPÓTESE, O LINK DE ACESSO À REUNIÃO 

SERÁ ENCAMINHADO PELA ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO. 

 

Jaboticatubas, 16 de Julho de 2021. 

 

Cordialmente, 

Alexandra Alves Silva 

Síndico 

 

 

Original fixado no quadro de avisos 


