
  
 

 
 
 

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DE DESENVOLVIMENTO 

ESPORTIVO CULTURAL” – AEDEC 

 

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA PARA ALTERAÇÃO DO 

ENDEREÇO DA SEDE  

 

          Aos 13(treze) dias do mês de fevereiro do ano de 2019 (dois mil e dezenove), quarta-
feira,  às 19h (dezenove horas), na antiga sede da associação, situada na Rua Duque de Caxias, 
450, sala 608, centro, na cidade Uberlândia, estado de Minas Gerais, CEP: 38.400-142, 
reuniram-se, em Assembleia Geral Extraordinária, a Diretoria Executiva e os associados da 
adimplentes, representando a maioria absoluta de associados e convocados conforme prevê o 

artigo 16 o parágrafo único do Estatuto Social da entidade, para deliberar sobre a pauta 

adiante descrita. A folha de presença prepara e autenticada com as indicações pertinentes, foi 
devidamente assinada pelos presentes e, então, passou-se, à realização da assembleia. Para 
presidir os trabalhos, foi aclamado, por unanimidade, o Sr. Natan Tomaz dos Santos, o qual 
declarou instalada a Assembléia, convidando para secretariar os trabalhos o Sr. Yghor Queiroz 

Gomes. Iniciando-se os trabalhos, o Presidente solicitou ao Secretário que fosse lida a pauta de 
assuntos: (a) Alteração do Endereço Sede da Associação; (b) Constituição de nome fantasia. 
Aberta a fase de discussão e tratados os assuntos contidos na pauta de reunião, DECIDIRAM: 
(a) A assembléia, por unanimidade, decidiu alterar o Endereço Sede da Associação, do antigo à 
Rua Duque de Caxias, 450, sala 608, centro, na cidade Uberlândia, estado de Minas Gerais, 
CEP: 38.400-142, para o da RUA ROMA, Nº 605, CASA 20, BAIRRO – TIBERY, CEP: 

38.405-076, NESTA CIDADE DE UBERLÂNDIA – MG ; (b) Foi também decidido pela 
alteração o nome FANTASIA que será usado em mídias sociais e nas peças publicitárias da 
associação, que passa a designada por AEDEC BRASIL. Em seguida foi encerrada a reunião 
em assembleia. Para constar eu, Yghor Queiroz Gomes, secretário nesta reunião, lavrei a 
presente ata que, após lida e aprovada por todos, segue devidamente assinada por mim e pelo 
Presidente da Associação. 

 

_____________________________________  _____________________________________  
 NATAN TOMAZ DOS SANTOS             YGHOR QUEIROZ GOMES  

 Presidente Secretário 



  
 

 
 

 

 

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DE DESENVOLVIMENTO 

ESPORTIVO CULTURAL” – AEDEC 

 
O presidente da AEDEC, NATAN TOMAZ DOS SANTOS, faz publicar o Edital de 
Convocação dos associados fundadores, honorários e contribuintes, a se reunirem na Rua Duque 
de Caxias, 450, sala 608, centro, na cidade Uberlândia, estado de Minas Gerais, CEP: 38.400-
142, em Assembleia Geral Extraordinária para e alteração do ENDEREÇO DA SEDE e 
CONSTITUIÇÃO DE NOME FANTASIA, visando adequação aos interesses atuais Social da 
Associação e, deliberação em seguida. 

 

Edital de Convocação. 

EDITAL N° 01/2019 

A Associação Educacional de Desenvolvimento Esportivo Cultural – AEDEC, no uso de 
suas atribuições estatutárias, convoca nos termos do Estatuto Social, em primeira e segunda 
convocações as 19:00h e as 19:30h - esta última, caso necessária - todos os associados titulares 
fundadores, honorários e contribuintes desta entidade a participarem da ASSEMBLEIA 

GERAL EXTRAORDINÁRIA para alteração do Estatuto Social, para e ALTERAÇÃO DO 
ENDEREÇO DA SEDE e CONSTITUIÇÃO DE NOME FANTASIA, visando adequação aos 
interesses atuais Social da Associação e, deliberação em seguida. 

 

Uberlândia-MG, 13 de janeiro de 2.019 

 

__________________________________________ 
NATAN TOMAZ DOS SANTOS 

Presidente 


