
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DO "CONDOMÍNIO ECOLÓGICO PARQUE DO MI-
RANTE". REALIZADA NO DIA 14 DE JUNHO DE 1997

Aos quatorze dias do mês de junho do ano de mil novecentos e noventa e sete, às 16:50 horas,
teve início, na sede do Condomínio, sito à DF-140, Km 4,5 - Fazenda Santa Bárbara - Santa Maria-
DF, a Assembéia Geral do "Condomínio Ecológico Parque do Mirante", com a presença dos con-
dóminos que assinaram o Livro de Presença, para tratar da avaliação dos assuntos constantes da ata
da assembleia anterior realizada no dia 26 de abril de 1997, remetida aos interessados por via postal.
Abertos os trabalhos, o Síndico, Sr VICENTE DE PAULA ARAÚJO, secretariado pelo Sr CLÓVIS
SCHELLE, informou das providências tomadas referentes às cobrafiças dos condóminos em débito
com o Condomínio. 1) Foi dado entrada na justiça do processo para cobrança do débito do Sr JA-
CY, proprietário de mais de cem lotes; 2) está sendo preparado o pedido de prestação de contas da
administração anterior, o qual deverá dar entrada na justiça brevemento; 3) o Sr AVELAR, proprie-
tário, também, de mais de cem lotes, comunicou através do Síndico, a intenção de quitar o seu débi-
to com a transmissão de lotes ao Condomínio. Esta pane ficou pendente para que sejam verificadas
as condições desse ajuste, tais como: quantidade de lotes, preço, venda, condições de pagamento,
etc. Tão logo sejam definidas essas circunstâncias o Condomínio se manisfestará a respeito; 4) Foi
verificado que dos condóminos em atraso, a maioria desistiu de pagar também o lote. Em conse-
quência, os contratos de aquisição dos lotes desse pessoal estão sendo cancelados e o pagamento das
taxas de condomínio passa para a responsabilidade do empreendedor. Aqueles que ainda não tiveram
seus contratos cancelados serão acionados pelo Condomínio através do SPC (Serviço de Proteção
ao Crédito). A assembleia, por unanimidade, aprovou as medidas acima tomadas e autorizou a assi-
natura de contrato do Condomínio com o SPC, visto que para cobrar individualmente através da
justiça ficaria com um custo muito alto. Ficou esclarecido que o Condomínio não deixará de rece-
ber as taxas de nenhum lote, porque o condómino ou o empreendedor será responsabilizado.
E, nada mais havendo para ser tratado, o Síndico agradeceu a presença de todos e deu por encerrada
a Assembleia, da qual eu, CLÓVIS SCHELLE, secretário "ad hoc", para tal designado, lavrei a pre-
sente Ata, que vai assinada por mim e pelo Síndico.

Brasília-DF, 14 de junho de 1997
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