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EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

                           
A Síndica do Condomínio Rural Chácaras Ouro Vermelho, no uso de suas 

atribuições, em conformidade com que estabelece o Código Civil Brasileiro, a Lei nº. 4.591/
64 e a Convenção do Condomínio, respectivamente, convoca os Senhores Condôminos para 
a Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 25 de agosto de 2012 (sábado)
, às 08:30h (oito horas e trinta minutos) em primeira convocação, e às 09:00h (nove horas) 
em segunda e última chamada, em ambos os casos haverá necessidade do quórum mínimo de 
maioria absoluta dos condôminos,  podendo a assembléia se declarar em sessão permanente, 
designando dia, hora e local para a continuação dos trabalhos. A reunião será realizada no 
“Salão de Festas” do Condomínio, localizado na Rodovia DF 001, Estrada do Sol, Km 08 – 
Jardim Botânico – Lago Sul – Brasília - DF, para: 

A Assembléia Geral deverá deliberar sobre o cumprimento da exigência da Lei 
n° 4.893, de 26.07.2012, que aprova a implantação de muros e guaritas dos parcelamentos 
de solo urbano no Distrito Federal, para que os condôminos confirmem a adesão da maioria 
absoluta dos moradores na manutenção da qualificação de nosso condomínio como 
loteamento fechado, na forma do artigo abaixo:

(Art. 2°, § 1°) A entidade representativa dos moradores deve comprovar a adesão 
da maioria absoluta, junto à Secretaria de Estado de Regularização de Condomínios 
no Distrito Federal - SERCOND, caso tenha interesse na manutenção do loteamento 
fechado. 

Na impossibilidade de seu comparecimento na Assembleia, V.Sa. poderá se 
fazer representar por procurador desde que devidamente constituído por procuração 
com firma reconhecida.

Brasília - DF, 13 de agosto de 2012.

_______________________________________
Condomínio Rural Chácaras Ouro Vermelho

Rosilene Maria Marques Martins / Síndica

OBSERVAÇÃO: AS DECISÕES APROVADAS NA ASSEMBLÉIA OBRIGARÃO A TODOS OS CONDOMINOS, 
INDEPENDENTEMENTE DE TEREM PARTICIPADO DA MESMA. 
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