
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO "CO.\DO-
MÍNIOECONÓMICO PARQUE DO Ml'RANTE?\A NO DIA

21 DE NOVEMBRO DE 1998

Aos vinte e um dias do mês de novembro do ano de mil novecentos e noventa e
oito. às l l:10h, teve início, na sede do condomínio. DF-140. Km 4.5. Fazenda Santa Bár-
bara. RA de Santa Maria-DF. a assembleia geral extraordinária do "Condomínio Ecológi-
co Parque do Mirante", com a presença dos condóminos que assinaram o Livro de Pre-
sença, para tratar dos assuntos constantes da pauta emitida em 24/10/98 e enviada a todos
os condóminos via postal. Inicialmente o Sindico. Sr VICENTE DE PAULA ARAÚJO
convidou-me para secretariar os trabalhos, o que aceitei prontamente. O Síndico fez a
leitura do Edital e deu início ao cumprimento da pauta. 1. ANÁLISE DO CÓDIGO DE
OBRAS A condômina ROZ1ENY CIRQUE1RA DE SOUZA (Lote 37). membro da
Comissão de Obras, fez explanação a respeito da Lei n° 2.105. <íe 08/10/98. que dispõe
sobre o Código de Edificações do DF. Ficou entendido que o Código de Obras do Con-
domínio não pode ir de encontra às normas do GDF. A Assembleia deliberou para que o
referido código-se já encaminhado a iodos os condóminos, via correios, para análise, pare-
cer e posterior aprovação, podendo o condómino se manifestar via postal. 2. ANALISE
DO REGIMENTO INTERNO - O condómino MARCUS ALEXIS NOVAIS DE AL-
MEIDA (Lote 50). membro da Comissão l-specifll para Jultcno ilo Regimento Inierno.
juntamente com sua esposa CLAUDIA, fizeram explanação sobre o Regimento Interno. A
Assembleia deliberou para que o referido regimento seja encaminhado a todos os condó-
minos. ,via correios, para análise, parecer e posterior aprovação, podendo o condómino se
manifestar via postal 3. PERFURAÇÃO DO POÇO ARTESIANO - O Síndico infor-
mou que a caixa d*água já encontra-se instalada e pronta para funcionamento. Apresen-
tou 6 (seis) propostas para a perfuração <lo poço das seguintes empresas: HJDROVIDA -
Poços Artesianos Ltda; ENGEP - Engenharia. Geologia e Perfurações Ltda; Poços Brasil
Ltda; AQUAPURA - Poços Artesianos Ltda; Luciano Poços e Bombas Submersas Ltda;
e AGUATEC Comércio e Representações Lida. Todas foram analisadas por ele e por
mais alguns condóminos, levando em consideração técnica, preço, condições de paga-
mento e prazo para entrega da obra, tendo sido verificado que a melhor proposta para o
condomínio é a apresentada pela empresa AQLIAPURA - Poços Artesianos Ltda. com
sede no Núcleo Bandeirante-DF. visto que. além dos requisitos acima, a empresa apre-
sentará os projetos necessários para a regularização do poço junto á SEMATEC. Também
foi levado em consideração a experiência da empresa. Após a explanação do Síndico e
entendimento entre os condóminos presentes, a Assembleia escolheu, por unanimidade, a
proposta da empresa AQUAPURA - Poços Artesianos Ltda. O Síndico informou que
houve uma boa arrecadação das taxas neste mês e-que o próximo espelho do balancete
será feito com as taxas discriminadas separadamente. Disse que da taxa extra para a per-
furação do poço deverá sobrar algum valor e solicitou a Assembleia a manutenção da taxa
(4 x RS 37.50). sendo que o saldo deverá ser revertido para a implantação da rede de dis-
tribuição d"água. A proposta foi colocada em votação e aprovada por unanimidade 4. AS-
SUNTOS DIVERSOS - O Síndico informou que não foi possível concluir o levanta-
mento do débito do Sr Avelar por tratar-se de um trabalho minucioso, quando o prazo foi
curto, pois o levantamento está sendo feito lote por lote. com períodos e taxas diferentes.
Como já está quase concluído, a Assembleia dejibefowripla dilatação do prazo até a pró-
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xima-Assembleia. O Síndico informou que tão logo esteja com esse levantamento pronto.
convocará o Conselho para se reunir com o Sr Avelar e já trazer para a Assembleia uma
proposta de acerto. Colocado em votação a Assembleia aprovou por unanimidade. Vários
outros assuntos foram apresentados e discutidos, tendo a Assembleia deliberado os se-
guintes: as obras que estão sendo construídas fora dos padrões serão de inteira responsa-
bilidade dos respectivos proprietários que deverão se adequar junto aos órgãos do GDf
As futuras obras, também de inteira responsabilidade de cada condómino, não poderão
iniciar antes da aprovação pela Comissão de Obras, conforme consta da Convenção do
Condomínio. Será enviada cópia da convenção para todos os condóminos. O zelador do
condotnjnio, Sr Francisco, fará vistorias diariamente para verificai' as obras que estão sen-
do iniciadas, devendo alertar o condómino para o fato e comunicar imediatamente ao Sín-
dico. Com relação à limpeza e ao cercamento (muro) dos lotes, ficou estabelecida a dila-
tação do prazo para que o condómino providencie até 31/03/99. evitando a penalidade.
tendo em vista que as despesas já se encontram altas por motivo da taxa extra. Na próxi-
ma Assembéia será estabelecida uma penalidade para quem não tomar as devidas provi-
dências, O Sr Avelar aproveitou a oportunidade para desejai' a todos uni feliz Natal e um
Ano Novo cheio de realizações. E. nada mais havendo para ser tratado, o Síndico agrade-
ceu a presença de todos e deu por encerrada a Assembleia da qual eu. CLÓVIS SCIIE-
LLE, secretário "ad-lioc" para lal designado, lavrei a presente ata que vai assinada por
mim e pelo Síndico, que presidiu a sessão.
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