
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO 'CONDOMÍNIO CCOt OOíCO PA«-
. QUE DO MIRANTE', REALIZADA NO DIA 10 DE JUNHO DE 19»

, , Aoa dazanova diaa do méa da junho do ano da um mil novacantoa a novanta a
nova, ás 1l:00h, tavélhfcto. na »ada do condomWo, Ro<tovtiOF.l«0-Kiii4,S-F*

: zanda Santa Bárbara - Santa Maria - DP. a aaaampMia garalonlnértatto*Con<íomWo
Ecoióojco Parqua do Mirante', com a praaartça doa cofMonUnoa qua aaaHaram« Uwo
da Presença, para tratar doa aaaunto» eonttanlaa do EdHaJ da Convocação amtfcto am
01/06799 a enviado a todo» oa condómino» via poataJ. WcJaknanla. o Planárto «agau o
Sr Vicanta da Paula Araújo, «Índico do condonWnio, para praaidartfa «fa. èaaaato • •
mim, CláudiaSpírwteLaalCotta, c«rat»o»<*ria. 0»MoV»prcx5*daoak4rt<»»«ai
da convocação a am «aguMa prattou conta» do adminMraelo, atordando ea a*gun-
taa ponto»: 1. Praataçao da contâa 1»*Í/1 »w - a) Enargia - Vam aando tMCJtôu
normalmanta com a taxa própria; Aprovação doa profato* /unto A CEB; Maptaçio da
rada da a/ta lantao para raguanzaçao da arwgia já Importada am uma da* --*• 06
lado MI!» do eondonMo a para Implantação na* dam»»rua* daaaa aaaar k*p*jrta-
çao do anarg^ am 6 rjaj, enarxfc 5 contíuid*» a a 6* praviau para condLaae aM i

i prtemo: Imc r̂taçao da tnerpt a Krninacao pObaea na rj» da penana. BW
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à x»K»çao da oonu*. taoòo o Ptananc

' ̂  »og*xc t «r* M o* »ÇLJ do poço paia CA£Sa lando e **xfcr
* '«*-< na prrwra oporturMiada. 2. Taxaa • O tindwQ tatou da* mata* *

•ar*- i ̂  •'--*--»« •) Para a implantação UM rada da dfetrfcuicAo tfagua o drharo ar-
'acacao: r-4o é aufioarua, conforma já fo« aadaracido am aaaambMiaa antanonu. na-
:*< « -jr x 3a xu axtra compiamantar E*«aa aarviçoa aarâo anaeutadoa pato prúprio
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corxíom/nto piri btríííar o« ooiloi; b) Aflição da gma bomba tfáoue loorwserterv
ta; c) Ptrfurtçâo do mais um poço artesiano profundo; d) Construção da ixytaria O
síndico Irrfowipu que a construção da matmt ficaria em tomo da RI 4<xo.oo s«n
Incluir banhei? a escritório; t) Contratação da 4 porteiros para um poeto Hat na porta-
na, apôs e construção dl meima. durante 34 hora* wndo qu» CM* um irefi**» 17
hora* e folga. 3«, conforme M íeis trabalhistas, O* condóminos oonttíaranim pnonde-
da a oonstruelo imediata da portaria a o coneerto da oarca do perímetro d> condomí-
nio, para dar melhor segurança ao local. Foram propostas algumas tams, hmdo o Ple-
nário aprovado, com aperta» um voto contrário, o seguinte: taxa da admfr»»lracáQ R|
jQ.pg • laxa extra R< 40.00. a oartfr, de jylfio pr̂ lmp. A taxa extra sara cobrada du-
rante 4 mesas, sendo que na próxima reunião, prevista para setembro, terá rea latada
3. Elefçlo -Passou-se á eleição da nova administração para o parfodo da 01 de /u*o
da 19M a 30 de Junho de 2000, sendo aprovada por unanimidade a eeguMe onap*
Síndico- Vicente de Paula Araújo, lote 276. Pufrfndicq - Marcua AJesto Novata de
Almeida, lota 50, Conselfip Fiscal - Memoro* Efetlvos - CMvia ScheNa, lo*sa 77/50'.
Jeafef de J««us, lote 267; Edflene Eug4nlà de C. Oalvio, fota 39. Memoro» Suplarv
tes - Silvaria lassa Soares, lote 254; Roberta Canado da Oliveira, lote 74; Mauro Gon-
çalves, totes 17/18/19/35/54/329. Conselho ConmmvQ - Membros Bietfvoe - fJbiarto
Chaves Neto; lota 338; Luclano Joa4 Barreto, lote 345. VarUr Rodrlguea. lote 269;
Membros Suplentes > Fdnaf de Oliveira, lota SB; Maoda Lúda, tola 288; João Eprfanio
Ribeiro, lota 272. 4. Aaeuntoe GeraJa - a) A oondomlna Edilana soNcflou que
notificados por escrito o* condóminos que estivessem irregulares com auaa obras, re-
cordando que essa tarefa já deveria estar sendo executada, vista que aã tratava da
decisão em assembleias anteriores, b) Abordando o assunto da dívida do ampreenda-
dor para com o condomínio, o Sr Avelar, empreendedor, ofereceu RS 10.000,00 (dez
mil reais), sondo este recurso pago aos arquiteto* como parta dos projetn de urbe-

: nismo do condomínio. Questionou o valor de RS 16,900,00 porque vartoe totes que fo-
ram revendidos já haviam pago laxas de condomínio durante algum período. O síndico,
questionado peto Plenário sobre o assunto, informou qua o condomínio to podaria pró-
v.ir a posição defendida pelo empreendedor com relação a alguns tolas, /á que a con-
tabilidade do condomínio só passou a ser organizada a partir do inicio da sua gestão
(1996). Os registros anteriores encontranvse incompletos. Após várias colocações e
em face das circunstancias, o Plenário aprovou a contraproposta do empreendedor. E
nada mais havendo para ser tratado, o síndico agradeceu a presença da iodos e deu
por encerrada a assembleia da qual eu, Cláudia Sptoofa Leal Costa, secretária *ad-
hoc", lavrei a presente Ata que vai assinada por mírn e peto sindkx>, que presidiu e
aiisaáo.

CLÁUDIA CPWOLA LEAL COSTA
Secretária -ad-hoc" .

VICENTE DE PAUtX ARAÕtô
PresMsnss da Sessão
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