
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 14 de dezembro 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 

Ordinária do dia 30/03/17 (para a agilização dos trabalhos não será 

feita a leitura; a Ata está previamente disponível no site e na 

Administração do Condomínio para o conhecimento do inteiro teor da 

mesma pelos Condôminos e a sua análise fica condicionada à 

existência de eventuais questionamentos no início da Assembleia); 2) 

Informativos diversos; 3) Regulamento Eleitoral (ratificação da 

alteração do artigo 7º com a devida adequação clara e literal do texto 

à interpretação adotada pela Assembleia do dia 30/03/17 no que diz 

respeito à regra de que a chapa eletiva deve ser formada apenas pelos 

candidatos a Síndico e Subsíndico, assim como a análise e votação de 

proposta que estipula prazo para a constituição da Comissão 

Eleitoral, a realização das eleições e o período de transição entre as 

gestões); 4) Proibição do transporte de animais de estimação pelo 

elevador (debate preliminar sobre a necessidade de manutenção ou 

retificação desta regra); 5) Prestação de contas do ano de 2016: 

análise de relatório com o detalhamento dos gastos e a consequente 

votação para aprovação/rejeição das contas e justificativas que serão 

demonstradas (o relatório elaborado pela atual gestão poderá ser 

previamente obtido junto à administração, no site ou por solicitação 

via e-mail); e 6) Análise de assuntos diversos do interesse dos 

Condôminos. Brasília/DF, 14 de novembro de 2017. Ricardo de 

Carvalho Dias, Síndico. 
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