
Aos doze dias do roes de novembro de num mil novecentos e noventa e-̂ uxa. ̂ y.
bléia Ordinária, os Condóminos do Condomínio ECOLÓGICO PARQUE DO'MIRANTE. ̂na2%ada para as
18:30Hs no endereço citado na convocação, e as 19:OOHs, cem qualqû  joâmero de presenteŝ o Sr.
Celso D'avila iniciou os trabalhos dando as boas vindas aos presenties. Prosseguindo corpos a
mesa dos trabalhos, sendo indicado para presidir o Sr. Pedro António de Avellar, e para secre
taria-lo a Sra. Maria do Socorro Aquino de Carvalho, colocada em votação foram aprovados por
unanimidade. Dando prosseguimento o Presidente, solicitou a Sra. secretária que procedesse a
leitura do Edital de Convocação em que constava os seguintes itens a serem deliberados: a)Elei
cão do Síndico definitivo; b) Eleição do Conselho Consultivo e Suplentes; c) Fixação da Taxa
de Manutenção do Condomínio; d) Aprovação de Orçamento para eletrificação do Condomínio; e)As
suntos gerais._Em seguida, foi colocado em votação o primeiro item de convocação, sendo elei-
to por aclamação o Sr. Luiz Vilhena do Nascimento, brasileiro, casado, militar , portador da
carteira de identidade n9 553.722 SSP/DF e CIC n9 000.370.442-49, residente e domiciliado nes
ta capital, fone:223.4780, proprietário do lote n9 281 e como sub-sindico o Sr. José Firmino
Lemos. No segundo item de convocação, foram eleitos os seguintes conselheiros efetivos: Jaime
César Carvalho de Aquino, Galdiran Costa Pacheco, Carla Regina Vasconcelos, e como suplentes
os Sr. Carlos Roberto Castro de Ne', Pedro António de Avellar, Vicente de Paula Araújo, todos
aprovados por unanimidade. Seguindo a pauta, ficou decidido/a unanimidade, que qualquer despe
sã a ser efetuada no Condomínio, deverá ser precedida de relatório Grçamentário anual, e apro
vada em Assembleia especifica. Vale também o enunciado acima para o item "D" da pauta, ou se-
ja, a eletrificação do Condomínio, que também serã objeto de discussão e aprovação pela Assem
bléia. Entretanto, ficou convencionado pela maioria, que objetivando o rápido desenvolvimento
do Empreendimento, os itens relacionados com obras de infra-estrutura, serão votados e aprova
dos com prioridade sobre os demais. Encerrada a primeira parte dos trabalhos, foi franqueada
a palavra a qualquer dos presentes, para tratar do último item da pauta, ou seja: Assuntos Ge
rais. Pelo condómino. Jaime César Carvalho de Aquino, foi perguntado o número de loteŝ vendi -
dos no Condomínio, bem como a situação do mesmo junto ao GDF, referente a regularização do Em
preendimento, o Sr. Luiz Vilhena do Nacimento de primeiro condómino e conhecedor profundo do
assunto, eis que o Vice-Presidente da CCNRURAL, Associação dos Condomínios Rurais do DF, rela
tou que examinado a documentação do Parque do Mirante junto aos Órgãos competentes do GDF (Se
cretãria de Cbras, SEMA3EC e SISIF), verificou que toda a documentação exigida pelos Órgãos é
contida na Legislação existente e específica, foi entregue nos prazos estabelecidos, portanto
o Empreendimento encontra-se em fase de regularização, igualando-se em direitos a outros Con-
domínios localizados em áreas particulares, de expansão urbana e fora de preservação ambien -
tal, O condómino ̂Frutuoso Gomes Neto, indagou sobre o prazo previsto para esta regularização
vez que tem intenção de construir imediatamente era seu lote. O advogado Pedro António de Ave-
llar, também condcmino, dissertou sobre o assunto, fazendo crer aos presentes que no momento
não ê de bom alvitre qualquer obra no local, pois, implicaria em desobediência as normas ins-
tituidas pelas autoridades do Executivo, aconselhando que esta providência seja feita, entre-
tanto, após as cautelas de praxe. Quanto ao tempo necessário informou o advogado que ê impos-
sível prever com exatidão quando esse Condomínio serã totalmente regularizado pelo GDF, mas ,
estima que pelos trabalhos já elaborados, o próximo ano serã propicio para tal regularização
' e enfatiza que devido a excelente localização do Empreendimento o mesmo é viável em todos os
sentidos. Sobre o total de lotes vendidos o Representante do Inoorporador, Sr. Celso Renato
D'avila, informou que aproximadamente o Empreendimento conta com 120 (cento e vinte) lotes '
.vendidos, disse ainda, que o Condomínio é constituído por duas escrituras de 18ha cada uma ,
perfazendo era cada etapa ura total de 170 lotes aproximadamente. Em resposta a indagação do
condómino-̂ Cláudio Pereira Passos, o mesmo informou que no projeto original do Condomínio es-
tá destinado o percentual de 35% (trinta e cinco por cento) sobre a área total, que serã des-J
tinado a instalação futura de equipamentos urbanos e comunitários, tais como: escola de 19 '
grau, praças, áreas de lazer, clube recreativo privado, creche comunitária, tratamento sanit
rio, depósitos, guaritas e portarias, reservatórios de água, pista de cooper, além de área c
marcial (posto de serviços e comercio de abastecimento local). Encerrado os trabalhos, foi ásj
sinado o livro de presença que fará parte integrante de -togas as reuniões. TJJ~ ~~ J—.«-=—*/.
aqui proclamadas e aceitas por todos os presentes. ̂ ^t^^Oc^^i^) &%. _^
redigi a presente Ata e assino. s/ /-"y^^ ^__ /
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