
EDITAL DE CHAMAMENTO PARA INSCRIÇÃO DE 

CANDIDATURAS NAS ELEIÇÕES 2019  

DO CONDOMÍNIO PARK VILLE 
 

 

Prezados condôminos,  

 

Conforme o Regimento Interno e o Regulamento Eleitoral do CONDOMÍNIO PARK 

VILLE, documentos constantes do site http://condominioparkville.com.br/site/ e em 

versão impressa na Administração, esta Comissão Eleitoral, devidamente constituída e 

aclamada na Assembleia Geral Ordinária do dia 19 de dezembro de 2018, vem, por meio 

deste edital, chamar os interessados dos blocos A, B, C, D, E, F, G, H, I e J que queiram 

concorrer aos cargos de Síndico e Subsíndico para a gestão 2019-2021 deste condomínio. 

As candidaturas a Síndico e a Subsíndico serão feitas por chapa composta somente pelo 

Síndico ou Síndico e Subsíndico, que será previamente registrada na Comissão Eleitoral. 

As candidaturas aos Conselhos Fiscal e Consultivo deverão ser formalizadas somente em 

assembleia. Se o número de candidatos for igual ou menor ao número de vagas dos 

Conselhos, os candidatos serão aclamados como eleitos. 

Os candidatos a Síndico e a Subsíndico deverão cumprir os requisitos e entregar os 

documentos expressos no Art. 8, incisos II a XI, em envelope fechado, na administração 

deste condomínio (Bloco A), de 8h às 17h, a um membro da Comissão Eleitoral.  

Informa-se, ainda, do cronograma a ser cumprido para as eleições de 2019: 

• Nos dias 4 e 5 de fevereiro de 2019 correrá o período para a inscrição dos 

candidatos a Síndico e a Subsíndico. A documentação deverá ser entregue até às 

17 horas do dia 05/02/2019. 

• Nos dias 6, 7 e 8 de fevereiro de 2019, as inscrições serão analisadas e decididas 

pelos membros da Comissão Eleitoral, que deverão rejeitá-las ou deferi-las.  

• Nos dias 11 e 12 de fevereiro de 2019 correrá o período para interposição de 

recursos contra candidatura rejeitada pela Comissão Eleitoral.  

• No dia 14 de fevereiro de 2019 será afixado nos murais de aviso do condomínio 

e divulgado no site do condomínio o edital de convocação da Assembleia Geral 

Ordinária em que será realizada a eleição de Síndico, Subsíndico e membros dos 

Conselhos Fiscal e Consultivo, com os nomes daqueles que são candidatos aos 

cargos de Síndico e Subsíndico. 

• No dia 14 de março de 2019 será realizada a Assembleia Geral Ordinária para 

eleição de Síndico, Subsíndico e membros dos Conselhos Fiscal e Consultivo. 

A eleição de Síndico, Subsíndico e membros dos Conselhos Fiscal e Consultivo será 

aberta e realizada por meio de credencial. Para mais informações sobre os requisitos às 

candidaturas e sobre quem tem direito ao voto, vide Regulamento Eleitoral. 

 

Brasília, 21 de janeiro de 2019. Rubia Andrea Zanchet Santos, Josane Durães Coutinho, 

Tânia Maria Assunção Matos, Laís Silveira Antonietto e Abiail Florentina Ferreira, 

membros da Comissão Eleitoral do Condomínio Park Ville. 

http://condominioparkville.com.br/site/

