
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO "CONDOMÍNIO ECOLÓGICO
PARQUE DO MIRANTE', REALIZADA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2000.

Aos vinte e cinco dias do mês de marco do ano de mil novecentos e noventa e
nove, às 10:30h, teve início, na sede do condominio, SHTO, Qd 206, Santa Maria- DF,
a assembleia geral extraordinária do "Condominio Ecológico Parque do Mirante",1 cora a
presença dos condóminos que assinaram o Livro de Presença, para tratar dos assuntos
constantes do Edital de Convocação emitido em 01/03/2000 e enviado a todos os con-
dóminos via postal. O Síndico assumiu a presidência da sessão e convidou-me para

. secretariar os trabalhos, o que aceitei prontamente, com o avai da assembleia. Antes
de iniciar o cumprimento da pauta, o Síndico prestou as seguintes informações: a) Re-
cebeu ofício da ECT informando que nos condomínios os carteiros não fazem a distri-
buição das correspondências nas casas e sim na portaria. O condomínio deve manter
um livro de protocolo na portaria para que as correspondências registradas sejam lan-
çadas no mesmo, cujo recebimento será assinado pelo destinatário. Essa providência
já foi tomada, b) Recebeu ofício da Secretaria de Transportes informando que, em fun-
ção da solicitação feita pelo condominio, houve mudanças nos horários dos õnibus que
trafegam nesta região e implantação de uma nova linha para São Sebastião. Um con-
dómino informou que essas linhas tinham voltado ao que era antes. O assunto será
verificado junto àquela Secretaria, c) O Setor Habitacional Tororó - SHTO foi criado e
só falta a aprovação final do órgão do meio ambiente. Em função disso, a regularização
do nosso condomínio está bem próxima, porque dependemos dessa aprovação, visto
que uma das avenidas do Setor passará ao lado do nosso condominio. Dessa forma.
será liberado o Termo de Referência para que seja providenciado o Relatório de Im-
pacto de Vizinhança - RTVE. Também, com a aprovação do SHTO, será estudada uma
nova poligonal para que o mesmo seja incluído na área de São Sebastião, d) Os con-
dóminos da 2" etapa iniciaram o pagamento das taxas de água e energia e o condomí-
nio já dispõe de dinheiro para iniciar a compra do material e execução dos serviços. É
impossível implantar tudo de uma só vez, pois os custos da rede d'água gira em torno
de RS 18.000,00 e da energia RS 32.000,00. c) Informou que o condominio dispõe hoje
de aproximadamente RS 17.000,00 em caixa, sem nenhum débito, com excecão cios
pagamentos normais do final do mês. Feito essas informações, o Sindico deu início ao
cumprimento da pauta, que consta dos seguintes assuntos: 1) Substituições na Ad-
ministração do Condominio - O Síndico achou uma falta de respeito as reuniões pa-
ralelas que vinham acontecendo no condominio por alguns moradores, com a finalida-
de de tumultuar a sua administração, pois sempre apresentou um trabalho sério e
transparente. Alguns moradores achara que a administração deve ser executada por
pessoas que já moram no condominio, mas o Sindico entende que administrar não é
morar. Disse não entender porque nas assembleias anteriores não apareceu ninguém

... para se candidatar, por isso foi reeleito por unanimidade. Por essa e outras razões,
informou que estava renunciando ao cargo, juntamente com o Subsíndico. Disse tam-
bém saber que, em função da sua saída, o funcionário Francisco seria demitido, o que
será uma perda muito grande para o condomínio, pois o mesmo é responsável pela
limpeza das ruas, manutenção da rede de energia, da rede de distribuição d'água, de
locação de lotes que estejam com as medidas erradas, etc., sempre executando um
trabalho sério e responsável. O Sindico passou a palavra ao Sr. Eliziário, que disse re-
conhecer o trabalho do mesmo e que as reuniões não eram paralelas, pois o Síndico foi
informado em seguida, com apresentação de urna relação de reivindicações. Tratava-se
apenas de tentar colocar na administração pessoas que residem no condomínio. Apre-
sentou uma relação de metas e uma comissão formada por: Eliziário, William, Beto,
Edilene e Edinei, para administrar o condominio até 30/06/2000. Vários condóminos
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solicitaram a permanência do Síndico pelo menos até 30 de junho, porém o mesmo
disse não se sentir mais à vontade para permanecer no cargo. Dessa forma, resolveram
formar outra comissão para concorrer na votação: Maria Angélica Faria, Avelar, Lucil-
da, Jaime e Fábio. O Sr. Avelar pediu a palavra e informou que assim a assembleia'
poderia ser anulada, pois esse tipo de comissão não está prevista na convenção. Foi
proposta a candidatura só dos cargos de síndico e subsíndico, para conclusão do
mandato até 3O/O6/2OOO. Após várias discussões foram apresentadas duas chapas:
1) Eliziário Chaves Neto (CPF O42.24O.271-OO) - Síndico e Willíam Carneiro de
Mendonça JCPF 573.856.021-34)- Subsíndico. 2) Fábio'José dã"~Silva - Sindico e Lu-~
cilda Santos Paz - Subsindico. Colocadas em votação, a chapa l venceu pela maioria
dos votos. 2) Avaliação dos serviços da empresa de Segurança (ZARCONE) - Ficou
deliberado solução na próxima assembleia, em função da proposta da nova adminis-
tração. 3) Taxas - O Síndico apresentou a proposta de continuar a taxa extra de RS
30,00 por mais três meses, para inicio das obras de construção do muro do perímetro
do condomínio. Colocada em votação, a assembleia rejeitou peia maioria, ficando para
a próxima assembleia, em função da proposta da nova administração. 4) Assuntos
Gerais - Foi colocado pelo Sr. Eliziário a necessidade de criação da função de um ad-
ministrador que receberia o salário de R$ 500,00 mensal, em substituição ao pró-
labore do sindico, mais uma cesta básica. Após várias discussões ficou deliberado que
o assunto seria apresentado na próxima assembleia que será convocada dentro dos
prazos da convenção. O Sr. Eliziário falou que o escritório deverá mudar para a sede
do condomínio dentro de 30 (trinta) dias. Outras discussões foram travadas, não tendo
chegado a nenhuma decisão. E, às I2:45h, como nada mais havia para ser tratado, o
Sindico agradeceu a presença de todos, dando por encerrad^a-seasãa e eu, -JiíliG-Hi-
deo Yamassaki, secretário "ad-hoc", para tal designado, lávrej^a_prgsenre ata^oue vai'
assinadaoor mim e pelo Síndico, que presidiu a sessão.

Vicente/Se Paula/Araújo
Presidente

Dou ia.
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