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Altinópolis, 19 de outubro de 2016 

Comunicado  

Senhores Associados da AEUA. 

Tem a presente a finalidade de convocá-los a participar da Assembleia Geral a 

ser realizada na data de 22 de outubro de 2016, a partir das 14:00 horas, na Escola 

Coronel Joaquim Cunha, à Rua Carlos Gomes, Nº 170, nesta cidade e comarca, de 

conformidade com o estatuto da Associação. 

Por reivindicação do associado Thiago Serena Testa, que solicita através de um 

abaixo assinado a convocação de uma assembleia geral extraordinária para: 

A) Apreciação da documentação prevista nos contratos, que regula os serviços 

de transporte contratado pela diretoria da AEUA e que garante a qualidade 

dos serviços e segurança dos associados; 

B) Apreciação de relatórios, elaborados pela Diretoria, sobre as ocorrências 

das falhas na prestação dos serviços contratados, que contenham as 

justificativas da empresa contratada, com anexos que comprovem, através 

de notificações a empresa emitidas pela diretoria imediatamente após o 

conhecimento dos fatos; 

C) Apresentação da nova proposta para transporte dos estudantes; 

D) Discussão e encaminhamento para votação da rescisão de contrato com 

atual empresa responsável pelo transporte, e possibilidade de contratação 

de uma nova, sem prejuízo aos associados; 

E) Criação imediata de uma comissão de acompanhamento, fiscalização e 

homologação de todo o processo de contratação em caso de um novo 

contrato e conferencia e homologação da documentação prevista nos 

contratos existentes em caso de manutenção da atual empresa. Neste caso, 

os documentos a serem conferidos deveram ser exclusivamente os pré-

contratuais em posse da diretoria na data da assinatura do contrato, que 

garantam a esta a probidade e lisura que compõe o princípio da à fé 

objetiva, não sendo admitida a inserção de documentos em data ou com 

data posterior a assinatura do contrato, salvo previsões legais devidamente 

comprovadas.  

 

Atenciosamente,  

A Diretoria. 


