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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

28ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – AGO 01/2021  

O Síndico do Condomínio Solar de Brasília, situado à DF-001, km 23 a 26, Setor Habitacional Jardim 

Botânico, Brasília, DF, de acordo com o Art. 1350 do Código Civil Brasileiro e em cumprimento do Parágrafo 

1º do Artigo 54, do Artigo 56 e do Inciso IV do Artigo 81 da Convenção do Condomínio, bem como em 

cumprimento do Parágrafo 1º do Artigo 11 do Anexo V da Convenção (Processo Eleitoral), convoca todos os 

condôminos para participarem da 28ª Assembleia Geral Ordinária - AGO 01/2021, a ser realizada na área 

de Lazer, localizado na Quadra 2 do Condomínio Solar de Brasília, dia 27 de março de 2021, sábado, às 

09:30 horas, em primeira chamada ou às 10:00 horas, em segunda e última chamada, com qualquer 

quórum, com encerramento previsto para as 17:00 horas, a fim de deliberar sobre a seguinte pauta: 

1ª PARTE – Prestação de Contas e Proposta Orçamentária - de 10h00 às 12h00.  

ITEM 01 - Aprovação da Ata da 27ª AGO 01/2020.   

ITEM 02 - Apresentação de relatório sobre as principais realizações da Administração em 2020/2021.  

ITEM 03 - Apresentação da prestação de contas do exercício MAR/2020 a FEV/2021. 

ITEM 04 - Apresentação do Parecer do Conselho Fiscal sobre as contas do exercício MAR/2020 a FEV/2021.  

ITEM 05 - Votação para aprovação, das contas do exercício  MAR/2020 a FEV/2021.  

ITEM 06 - Apresentação e votação do Plano de Investimento Anual para o exercício de MAR/2021 a 

FEV/2022 (PIA 2021/22).  

ITEM 07 - Apresentação e votação da Proposta Orçamentária Anual para o exercício MAR/2021 a FEV/2022 

(POA 2021/22) e respectiva Taxa Ordinária para o exercício de MAR/2021 a FEV/2022.    

2ª PARTE – Eleição da nova Diretoria - de 12h00 às 16h00.  

ITEM 08 - Eleição das chapas concorrentes aos cargos dos Órgãos Gestores do Condomínio, a ser conduzida 

pela Comissão Diretora do Processo Eleitoral (CDPE).   

OBS: A abertura da votação será iniciada imediatamente após o término da 1ª Parte da Assembleia e o 

encerramento será às 16:00 horas.     

3ª PARTE – Apuração dos votos da Eleição - de 16h00 às 17h00 horas. 
ITEM 09 - Reabertura da Assembleia para a Comissão Diretora do Processo Eleitoral realizar a apuração dos 

votos da eleição e declaração da chapa vencedora.  

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 

01 - Atendendo ao estabelecido no Artigo 56 da Convenção do Condomínio, informamos que estão cadastrados 

junto à Administração 1.284 condôminos. 

02 - Esclarecemos que os condôminos interessados em formar chapa para concorrer à eleição deverá observar o 

estabelecido no Anexo V da Convenção do Condomínio (Processo Eleitoral). 

03 - Atendendo ao estabelecido no Artigo 12 do Anexo V, informamos que a data limite para inscrição das 

chapas será de 30 dias corridos, a partir da publicação deste Edital, ou seja, será dia 20 de janeiro de 2021, às 

18:00 horas.  

04 - Atendendo ao estabelecido no Parágrafo 2º do Artigo 11 do Anexo V da Convenção (Processo Eleitoral), 

fica desde já convocada para dia 22 de fevereiro de 2021, às 19:30 horas em primeira chamada e às 20:00 horas 

em segunda e última chamada, com qualquer “quórum”, uma Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada 

na sede da Administração do Condomínio, com a finalidade específica de julgar eventuais recursos interpostos 

contra decisões da Comissão Diretora do Processo Eleitoral. Se não houver recursos a serem julgados, essa 

Assembleia não será realizada, nesse caso, seu cancelamento será informado através do Site do Condomínio e 

de Informativo encaminhado para o e-mail dos condôminos. 

                                                                  Brasília, DF, 21 de dezembro de 2020. 
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