
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO "CONDO-
MÍNIO ECONÓMICO PARQUE VO af/MATE","REALIZADA NO PIA

24 DE OUTUBRO DE 199S

Aos vinte e quatro dias do mês de outubro do ano de mil novecentos e noventa e
oito, às ll:00h, teve início, na sede do condomínio, DF-140, Km 4,5, Fazenda Santa Bárba-
ra, RA de Santa Maria-DF, a assembleia geral extraordinária do "Condomínio Ecológico
Parque do Mirante", com a presença dos condóminos que assinaram o Livro de Presença,
para tratar dos assuntos constantes da pauta emitida em 24/09/98 e enviada a todos os con-
dóminos via postal. Inicialmente o Síndico, Sr VICENTE DE PAULA ARAÚJO convidou-
me para secretariar os trabalhos, o^tie acertei-prontamente. -O Síndico fez a leitura do Edi-
tal e antes de iniciar a pauta explicou que não conseguiu alugar o container para coleta de
lixo, conforme foi deliberado na assembleia anterior, mas que com o aumento de arrecada-
ção previsto para os próximos meses, será comprado um ou dois containeres que custa em
torno de R$ 500,00 cada. Em seguida, foi iniciado o cumprimento da pauta. 1. COMIS-
SÃO DJE OBRAS - Foi eleita ̂ seguicíe -comissão;- RQZIENY CIRQUEIKA JDE SOU-
ZA (Lote 37), ANDRÉ BENTES DO PASSO ALVES (Lotes 46 e 61) e RODRIGO
VALÉRIO BANDEIRA (Lote 33). A comissão Terárimi 'prazo de 30 (trinta) dias para
apresentar a proposta do código 2.-COMISSÃO JSEECIAL PARA EDIÇÃO DO RE-
GIMENTO INTERNO - Foi eleita a seguinte comissão: CLÓVIS SCHELLE (Lotes
77/92), HÉLIO SEVERINO DE^ttVEtRA e 1WARCIÍS ALEXIS NOVAIS DE AL-
MEIDA (Lote 50). A comissão terá um prazo de 30 (trinta) dias para apresentar a proposta
do regimento. 3. LIMPEZA E FECHAMENTO DOS LOTES - Os condóminos foram
alertados da necessidade de cercamento e limpeza dos lotes,_para melhorar a apresentação
do condomínio, determinar a posse do mesmo e demonstrar que o condomínio está im-
plantado de fato e de direito. O Síndico lembrou que na assembleia anterior foi deliberado
que se o condómino não tomar providências sobre o assunto, o condomínio o fará e cobrará
através de taxa extra. Ficou deliberado que as cercas serão padronizadas com postes de
concreto e que, quando da limpeza dos lotes, estão proibidas as queimadas. 4. TAXA EX-
TRA DE ELETR1F1CACÃO -£*sa-taxa-que &i «ciadaanteriormente, no valor-de RS
270,00 (10 x RS 27,00), ainda não foi paga por muitos lotes. Ficou deliberado que os con-
dóminos proprietários de lotes, cuja taxa ainda não íoi paga," serão notificados para efetua-
ram o pagamento a partir de 10/11/98. Desta forma vai acelerar a conclusão da eleírifica-
ção do condomínio e liberar a taxa de administração para outras obras e serviços. 5. TAXA
EXTRA PARA IMPLANTAÇÃO DA Jt£D£JXE JHÃXIOBUICÂO JTÁCUA -Foram
colocadas várias situações, sendo uma delas a de que o Sr Avelar havia se comprometido
em fazer o poço artesiano, conforme constada ata "anterior: ~O mesmo confirmou que havia
prometido, porém não ficou bem explicado na ata, porque as..obras que fez ou que venha a
fazer no condomínio serão ressarcidas e citou valores que o condomínio o deve. Disse que
já havia comprado a caixa d'água, cuja base para instalação já está pronta a suas expensas,
mas que no momento não tinha condições de fazer o poço. Como estavam presentes na as-
sembleia muitos condóminos novatos, o Síndico esclareceu a situação. O Sr Avelar tem um
débito com o condomínio referente aos seus lotes. Em reuniões anteriores o Sr Avelar disse
que não podia pagar todo o débito de uma só vez e ficou acertado que o mesmo iria fazendo
obras no condomínio cujos valores seriam descontados no seu débito. Acontece que esses
valores nunca foram levantados. Após discussão ficou deliberado que será feito um levan-
tamento de toda a situação financeira e apresentado na próxima assembleia. Em seguida, o
Síndico apresentou a seguinte proposta para a taxa extra da água: R$ 150,00 (3 x RS 50,00).
Foi apresentada ainda uma proposta no mesmo valor, porém em 4 vezes (4 x R$ 37,50),
para não pesar sobre aqueles que iniciarão, também, o pagamento da taxa extra de eletrifí-
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cação .Após várias discussões e colocadas em votação, a assembleia aprovou, peia maio-
ria, dividir a taxa em 4 vezes, sendo a primeira no valor de RS 37,50. que será paga a par-
tir de 10/11/98 e as 3 restantes de acordo com o valor apresentado na proposta escolhida
para a implantação do poço. Foram apresentadas 4 (quatro) propostas para perfuração e
instalação do poço Alguns condóminos se propuseram a apresentar propostas de outras
empresas. Ficou deliberado que o Conselho vai analisar as propostas e aprovar a melhor,
levando em consideração técnica, preço, condições de pagamento e prazo para entrega da
obra, a qual será apresentada na próxima assembleia. 6. ASSUNTOS GERAIS - O Síndi-
co falou da importância do Código de Obras e do Regimento Interno e pediu a união de
todos em benefício do condomínio. Disse que todo condomínio possui seus problemas por
tratar-se de uma coletividade, mas que com união os mesmos são superados. Disse também
que uma obra necessária ao condomínio é a construção da portaria no seu local definitivo,
mas que não adianta pensar nisso ames que cada lote esteja com energia e água- Informou
ainda que cada condómino procure pagar suas taxas em dia para que o condomínio
tenha condições de executar as obras, tendo em vista que, após o atraso de 3 (três) me-
ses, o nome do devedor será cadastrado junto ao SPC, conforme ficou deliberado em
assembleias anteriores. E, nada mais havendo para ser tratado, o Síndico agradeceu a pre-
sença de todos e deu por encerrada a assembleia da qual eu, CLOVIS SCHELLE, secretário
"ad-hoc" para tal designado, lavrei a presente ata -qtfe vei assinada por mtm epelo Síndico,
que presidiu a sessão.
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