
Quintas do Sol

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

o Síndico do Condomínio Quintas do Sol, no uso das atribuições que lhes são
conferi das pela Convenção do Condomínio (Art.13, alínea f), convoca a todos os Senhores
Condôminos, no pleno exercício dos seus direitos, para a Assembléia Geral Ordinária a
realizar-se na data, horário e local abaixo para tratar dos seguintes assuntos:

1- discutir e votar o Relatório e as Contas da Administração do Condomínio relativos
ao exercício anterior (art. 9°, inc. lU, alínea "a" da Convenção);

2 - apreciar e deliberar sobre as propostas de orçamento ordinário anual e de
orçamento anual para obras e benfeitorias a serem executadas no Condomínio, fixando as
respectivas taxas (art 9°, inc. lU, alíneas "b" e "e" da Convenção);

3 - fixar o pró-labore do Síndico para o próximo período (art. 9°, inc.IU, alínea "c" da
Convenção), e do Subsíndico;

Data : 25/04/2010;
Horário: 08:00h em primeira chamada, com 51% dos Condôminos com direito a voto; e

08:30h em segunda e última chamada, com qualquer número de condôminos, até as

Data : 25/04/2010;
Horário: das 12:00 às 16:00h;
Local: Resid. Quintas do Sol- Quadra 3.2/A, Lote nO2 (ao lado da Administração).

Ressaltamos que, conforme previsto na Escritura Particular de Convenção do
Condomínio Quintas do Sol:

1 - não poderão tomar parte nas Assembléias Gerais os Condôminos em atraso com
suas obrigações condominiais (art. 11, inc. IV);

2 - cada Condômino terá direito a tantos votos quantos forem suas unidades privativas
(Art. 11, inciso U);

3 - o Condôrnino poderá fazer-se representar nas Assembléias Gerais por procurador
(art. 11, inc. V) - (instrumento público ou particular, com firma reconhecida).
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