
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO CONDOMÍNIO
ECOLÓGICO PARQUE DO MIRANTE

Aos vinte e dois dias do mês de agosto de 2010, às nove horas e trinta minutos, em 2i'chamada, reuniram-
se os Srs. Condóminos, em Assembleia conforme lista de presença.
Foi dado inicio à Assembleia, com a presidência dos trabalhos pelo Sr. Carlos Evangelista (Lt-085),
cabendo a mini, Fernando Nobre Koch (F-156}, secretariar a mesa.
O Sr. Carlos, presidente da mesa, solicitou a todos, objetividade nos tópicos do Edital de Convocação e
na sequência foi colocado em pauta o primeiro Item do Edital: Contratação de empresa para
perfuração de mais l poço: Foram apresentadas quatro propostas de perfuração de poço, com preços
variando entre R$ 25.125,00 a 29.753,00. O Sr. Marcelo Reverendo Lt. 195 propôs fazermos um pregão

. eletrònico entre as empresas. Mas dado a dificuldade e o porte pequeno do condomínio, essa ideia ficou
para ser discutida na próxima alteração de convenção. O Sr. Josué, sugeriu a participação da comissão de
obras, nos contratos e o Sr. Carlos, presidente da mesa, complementou também que essa participação da
comissão gera uma maior transparência por parte da administração e das comissões. Entre as quatro
propostas apresentadas, a Sobradinho Poços, aventou a possibilidade de se fazer o contrato pelo valor R$
18.000,00, mas como a proposta foi apenas verbal, a Sindica comentou que se a mesma for formalizada
por escrito, essa poderá ser a contratada. Após discussão, foi aprovado por unanimidade a contratação da
empresa que oferecer o menor custo. Nos Item 2, do Edital: Contratação de empresa especializada
para confecção dos projetos complementares do condomínio, quais sejam, esgoto sanitário,
drenagem pluvial e água potável: Foram apresentadas três propostas de empresas renomadas no ramo.
Foi explicado que o projeto urbanístico não engloba esses projetos complementares aqui propostos e que
para o Condomínio poder iniciar obras de infra-estrutura, precisamos seguir os projetos pertinentes. Foi
explicado também que esses projetos complementares destinam-se apenas para o Condomínio
Residencial. A Sra. Andreia solicitou mais informações por parte da administração, em razão do elevado
valor, que foi feito de imediato e o está disponível na administração do condomínio. A Sra. Edna,
solicitou que se faça mais duas propostas, no intuito de se ter no mínimo cinco cotações. O Sr. Éden,
alertou que precisamos antes, definir qual a planta real do condomínio. Nesse momento o Sr. Carlos
Evangelista propôs que o conselho de obras assuma o trabalho de análise das plantas existentes no
condomínio, em decorrência das alterações feitas pelo ex-sindico, Sr. Alexandre, após aprovação da
assembleia. Nesse momento o próprio Sr. Carlos Evangelista e o Sr. Paulo Gabela se ofereceram para
compor o Conselho de obras. A Sra. Luzia Lt. 152, também solicitou que seu marido, fosse inscrito para
compor o Conselho de Obras, devido sua formação de Engenheiro e tempo de dedicação disponível. O
que foi aceito por todos os presentes, passando a ser de responsabilidade da comissão de obras apresentar
o resultado desse trabalho para a comunidade em reunião para tratar exclusivamente deste assunto com
os moradores. Após votação, foi aprovado a contratação dos projetos complementares por 28 votos a
favor e 10 contra. No Item 3, Aprovar o reajustamento da taxa ordinária, vigente desde outubro de
2006, a qual já está insuficiente para a manutenção do condomínio, foi informado aos presentes que
foram impetradas ações judiciais de cobrança de débitos acima de RS 5.000,00. Foram apresentadas 03
propostas de taxas, com os respectivos descontos na data de vencimento. O Sr. Éden, aproveitou a
presença do advogado e questionou se o desconto no boleto era legal. A resposta foi positiva, no sentido
de se deixar o desconto, como incentivo aos pagamento em dia. Foi solicitado pelos presentes uma maior
publ ic idade por parte da administração aos moradores, no caso de venda judicial de lotes. Após
discussão, foi acrescentada uma nova proposta de taxa condominial, inferior a apresentada pela
contabilidade no orçamento previamente distribuído aos condóminos na assembleia de 01/08/2010 e pelo
Ex-sindico Sr. Éden. Após votação essa quarta proposta foi aprovada da seguinte forma: Taxa
Condominial de RS 203,00, com bónus para pagamento até a data do vencimento de RS 50,00, ficando
total liquido com bónus de R$ 153,00, proposta essa que teve a aprovação por 37 votos a favor e a
proposta que l ficou com 10 votos. A Sra. Ju l iana , moradora do lote 144 se manifestou sobre o volume
de lixo que os moradores jogam nas ruas e na área verde, falou também sobre a ideia da reciclagem de
lixo que precisamos iniciar no condomínio. O senhor Antenor também se manifestou, colocando o seu
exemplo, pois mora perto da lixeira e sofre com o mau cheiro. Maria José disse que esse trabalho e
outros estão na sua proposta de trabalho, mas pediu paciência, haja vista ter apenas 20 dias no cargo e
que é impossível fazer tudo o que o condomínio precisa em tão pouco tempo. Propôs que fosse criada
uma comissão para ajudar na elaboração desse trabalho, o que foi aceito pelos presentes. A Sra. Ju l i ana
do lote 144 se propôs a fazer parte, seguida pelo Sr. Antenor do lote 359, Ale Fali do lote 139, Layla do
lote 161 e da Sra. Luzia do lote 152. Em seguida iniciou a prestação de contas do período compreendido
de julho/2009 a julho/2010. O Sr. den fez explanação..jlc^e^diL^ij^ii£_£áieve como Síndico, após os
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Parecer, explicou que vários meses foram aprovados com ressalvas e que teve mês não aprovado, aeviao
a faltas graves que geraram prejuízo ao condomínio e benefíciamento a alguns condóminos em
detrimento dos demais. O Parecer foi aprovado na íntegra e está à disposição de todos na administração
do condomínio.

Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a assembleia, assinada por mim, Secretário, e
pelo Sr. Presidente.
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