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São Paulo, 12 de agosto de 2022. 
 
 

Ilmo. (a) (s) Sr. (a) (s) Condôminos (a) (s) do 

Condomínio Edifício Mirante do Vale 

Av. Prestes Maia, 241 Centro 

São Paulo – Capital 

 

Prezado (a) (s) Senhor (a) (es) (as) 
 
 
 
 
 

REF.: EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
 
 
 
 

 

 
 

 
Na qualidade de Síndica do Condomínio Edifício Mirante do Vale, sirvo-me da 

presente, observando a legislação pertinente, buscando com isto dar continuidade na 
administração, a fim de prestar contas, buscar recursos e objetivar manter reduzida a 
arrecadação condominial, e, por fim, possibilitar discussões e aprovações de interesse 
da massa condominial, nos termos dos artigos 24º e 25º da Convenção Condominial 
c.c. arts. 1º e 2º do Regulamento das Assembleias e arts.1331/1365 do Código Civil 
Brasileiro, na parte que se aplica ao presente, c.c. a Lei 4.591/64 e, ainda, em atenção 
ao disposto no Comunicado nº 02/2005, do Juízo da Vara de Registros Públicos de São 
Paulo, pela presente, CONVOCO vossa senhoria, bem como a todos os condôminos, 
para participarem e se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA específica, 
portanto, exclusivamente para discutirem e votarem sobre os itens constantes da 
ordem do dia, a ser realizada no próximo dia 01 de setembro de 2022, às 17:30h em 
primeira chamada, havendo “quorum legal, ou, às 18:00h, em segunda e última 
chamada, com qualquer número de presentes, no próprio edifício, no 6º andar – na 
sala de reuniões da Administradora Caram, a fim de discutirem e deliberarem sobre a 
seguinte: 
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ORDEM DO DIA 

 

1º - Ciência aos condôminos sobre o andamento do processo de acessibilidade 
ingressado pelo condomínio junto a PMSP (Processo nº 2009.04.108.303-4) 
aguardando apreciação da Chefia do Contru e,  deliberação, se necessário, pela AGE. 
conforme relatório a ser apresentado pela síndica na assembléia;  

 

 
2º - Ciência aos condôminos sobre o processo de renovação do AVCB (Auto de 
Verificação do Corpo de Bombeiros) em andamento, a ser  relatado pela síndica 
quanto as providências necessárias já adotadas; 

 

 
3º - Ciência  aos condôminos sobre o andamento das ações judiciais promovidas pelo 
condomínio, notadamente aquelas a fim de receber débitos de condôminos 
inadimplentes, discussão, aprovação e deliberação de providências a serem adotadas 
pelo condomínio, através da síndica, para casos administrativos e judiciais, 
atendendo-se a legislação e entendimentos legais, adotar medidas pertinentes, 
acordar, transigir, receber unidades em dação em pagamento, adjudicação e, vender,  
cumpridas as exigências legais.  ( Comunicado nº 02/2005, de 08 de abril de 2.005, da 
1ª Vara de Registros Públicos da Capital ) em prosseguimento dos recebimentos de 
créditos ajuizados, conforme é estabelecido pelo Comunicado nº 02/2005, de 08 de 
abril de 2.005, da 1ª Vara de Registros Públicos da Capital. 

Outrossim, lembro a todos os prezados condôminos, que a presente assembleia  
é específica aos assuntos constantes da ordem do dia. 

Informo, igualmente, que: 1) aqueles que estiverem em débito com as 
contribuições condominiais estarão legalmente impedidos de participar e votar das 
deliberações da assembleia, na conformidade com o disposto no art. 1335 “III” do 
Código Civil Brasileiro; 2) Os condôminos poderão se fazer representados por 
procuração pública ou por instrumento particular de procuração, respeitados, neste 
caso, os preceitos de sua legalidade previstos nos arts. 653, 654, e parágrafos 1º e 2º 
do Código Civil; 3). As resoluções tomadas por maioria obrigam a todos, inclusive os 
ausentes. 

 

 
Desta forma, espero contar com a estimada presença de V.Sa., aproveito para 

renovar os protestos de elevado respeito e cordial apreço, subscrevendo-me, 

Atenciosamente. 
 

 
Luciana Videira D Angelo 

Síndica 
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