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São Paulo, 19 de Março de 2014. 
 
REF: PARQUE DAS FLORES - RESIDENCIAL BOSQUE 

 
 

Prezado(a) Promissário(a) Comprador(a), 
 
 

Conforme faculta o artigo 31-A da Lei 4.591 de 16 de dezembro de 1964, incluído pela Lei 10.931 de 02 

de agosto de 2004, a empresa JARDIM DAS VERTENTES INCORPORADORA SPE LTDA, na 

qualidade de incorporadora do empreendimento supra mencionado, submeteu ao regime de afetação*, o 

terreno e as acessões objeto da incorporação imobiliária. 

 

Visando cumprir os dispositivos da Lei 4.591/64, e, em especial, o disposto nos artigos 31-A a 31-F, 

convidamos os promissários compradores a reunirem-se em Assembleia Geral a realizar-se no dia 15 de 

abril de 2014, no auditório do Quality Hotel, à Avenida Rouxinol, nº 57, Moema, São Paulo – SP, às 

18:00 horas, instalando-se em primeira convocação com metade, no mínimo, dos adquirentes, e se em 

primeira convocação não houver número suficiente, a referida Assembleia Geral será instalada em 

segunda convocação, 30 (trinta) minutos após, com qualquer número de presentes, a fim de deliberar 

sobre a seguinte ordem do dia: 

 

• Eleição de pelo menos 3 (três) membros para a Comissão de Representantes, na forma do artigo 50 da 

Lei 4.591/64, para dar cumprimento ao disposto nos artigos 31-A a 31-F da citada lei; 
 
• Dar posse aos membros eleitos. 
 

Os promissários compradores que desejarem ser representados por procurador, deverão trazer 

instrumento de mandato com poderes específicos e reconhecimento de firma. 

* O regime de afetação, consiste na adoção de um patrimônio próprio para cada empreendimento, que 
passará a ter a sua própria contabilidade e recursos financeiros segregados das operações da 
incorporadora e construtora, visando oferecer maior segurança para o adquirente quanto à destinação de 
recursos aplicados na obra. 

 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
JARDIM DAS VERTENTES INCORPORADORA SPE LTDA. 

  


