
 
Bauru, 06 de novembro de 2014. 

 

Aos Condôminos do Residencial Arvoredo 

 

Prezados (as) Senhores (as), 

 

 Todos os condomínios existentes são regidos pela Lei do Condomínio (Lei 4591, de 

16/12/64), bem como, atendendo as determinações da Convenção, que estabelece as 

normas a serem seguidas pelos condomínios, os direitos e deveres dos condôminos e da 

administração.  

 

REF.:  PAUTA DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA 

     Data: 12/11/14 

 

Conforme estabelece a Lei do Condomínio 4.591/64, vimos pela presente convocar V. Sas. para 

a Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 12 (doze) de novembro de 2014,  na 

Instituição Toledo de Ensino - ITE, Praça Nove de Julho, 1-57 - Vila Falcão, nesta cidade, às 

18h30min (dezoito horas e trinta minutos) em primeira convocação, com a presença de 

Condôminos que representem mais de 50% (Cinquenta por cento), ou às 19h (dezenove horas) 

em segunda convocação, com qualquer número de presentes, para deliberar sobre os seguintes 

assuntos: 

 

I – Eleição de Síndico e Conselho Consultivo para o mandato de 2 (dois)  anos; 

 

Obs.: Após a Assembleia, serão realizadas palestras sobre a execução do Trabalho Social e o 
Contrato do imóvel com a Caixa Econômica Federal. 

Os que não comparecerem, ou não se fizerem representar através de procuração, estarão 

concordando com as resoluções da Assembleia. 

 

 

 

REF.:  PAUTA DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA 

               Data: 13/11/14 

 

 

 

Conforme estabelece a Lei do Condomínio 4.591/64, vimos pela presente convocar V. Sas. para 

a Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 13 (treze) de novembro de 2014,  na 

Instituição Toledo de Ensino - ITE, Praça Nove de Julho, 1-57 - Vila Falcão, nesta cidade, às 

18h30min (dezoito horas e trinta minutos) em primeira convocação, com a presença de 

Condôminos que representem mais de 50% (Cinquenta por cento), ou às 19h (dezenove horas) 

em segunda convocação, com qualquer número de presentes, para deliberar sobre os seguintes 

assuntos: 

 

I – Aprovação da taxa de Condomínio; 

II – Leitura e aprovação do Regimento Interno. 

 

Obs.: Os que não comparecerem, ou não se fizerem representar através de procuração, 

estarão concordando com as resoluções da Assembleia. 

 

 

 



CONDOMINIO RESIDENCIAL ARVOREDO 

 


