
CONDOMÍNIO PARK VILLE 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL 

ORDINÁRIA 

CONVOCO os(as) Senhores(as) Condôminos dos Blocos A, B, C, D, 

E, F, G, H, I e J do CONDOMÍNIO PARK VILLE, localizado no 

SGAN 912, Módulo “D”, Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70.790-120, 

tel.: (61) 3340-2762, www.condominioparkville.com.br, 

condominioparkville@hotmail.com, QUITES COM O 

CONDOMÍNIO, para, pessoalmente ou representados por procurador 

munido de mandato específico, com firma previamente reconhecida 

em cartório, participarem da Assembleia Geral Ordinária que 

ocorrerá em 30 de março de 2017, às 18:30 em 1ª convocação com 

quórum mínimo de 2/3 ou às 19:00 horas em 2ª convocação com 

qualquer número de presentes, nas dependências do próprio 

Condomínio, onde será discutida e deliberada a seguinte ORDEM 

DO DIA: 1) Votação para aprovação/rejeição da Ata da Assembleia 

Geral Extraordinária do dia 01/12/16 e da Ata da Assembleia Geral 

Ordinária do dia 15/12/16 (para a agilização dos trabalhos não será 

feita a leitura; as Atas estão previamente disponíveis no site e na 

Administração do Condomínio para o conhecimento do inteiro teor 

das mesmas pelos Condôminos e as suas análises ficam condicionadas 

à existência de eventuais questionamentos no início da Assembleia); 

2) Informativos diversos; 3) Ratificação da nomeação da Sala de 

Reuniões como “Carlos Brasileiro Pita” (homenagem “post-

mortem” ao ex-Conselheiro Consultivo deste Condomínio); 4) 

Apresentação do projeto final de Arquitetura de adequação deste 

Condomínio às exigências legais e votação para aprovação/rejeição 

do mesmo (modificações “as Built”, estacionamento externo e vias de 

entrada/saída do Condomínio); e 5) Eleições (homologação do 

resultado relativo à candidatura da única chapa composta pelo 

Síndico, Subsíndico, 02 Conselheiros Fiscais e 03 Conselheiros 

Consultivos, assim como a realização dos procedimentos para 

completar a composição do Corpo Diretivo do Condomínio com a 

eleição de 01 Conselheiro Fiscal, 02 Conselheiros Consultivos e os 

respectivos suplentes). Brasília/DF, 01 de março de 2017. Ricardo de 

Carvalho Dias, Síndico. 
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