
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO "CONDOMÍNIO ECO-
NÓMICO PARQUE DO MIRANTE". REALIZADA NO DÍA 25 DE JULHO DE 1998

Aos vinte e cinco dias do mês de julho do ano de mil novecentos e noventa e oito.
às 10:50h, teve início, no escritório do condomínio, SDS - Bloco "H"" - n° 26 - Sala 304 -
Ed Venâncio II - BRASÍLIA-DF, a assembleia gerai extraordinária do "Condomínio Eco-
lógico Parque do Mirante", com a presença dos condóminos que assinaram o Livro de Pre-
sença. para tratar dos assuntos constantes da pauta emitida em 08 Jul 98 e enviada a todos
os condóminos via postal. Inicialmente o Síndico. Sr VICENTE DE PAULA ARAÚJO
convidou-me para secretariar os trabalhos, o que aceitei prontamente. Em seguida, passa-
mos ao cumprimento da pauta. 1. PRESTAÇÃO DE CONTAS - O Conselho Fiscal se
manifestou sobre a verificação dos balancetes e pediu a aprovação das contas. Colocada em
votação, a assembleia aprovou, por unanimidade, a Prestação de Contas 1997/98, apresen-
tada pelo Sindico. 2. ELEIÇÃO DA NOVA ADMINISTRAÇÃO - Após várias suges-
tões, a assembleia deliberou, por unanimidade, a continuidade da administração atual até
31 de maio de 1999, preenchendo apenas um cargo vago no Conselho Fiscal, ficando
constituída da seguinte forma: Síndico - VICENTE DE PAULA ARAÚJO: Sub-Síndico
- CLÓVIS SCHELLE; Conselho Fiscal - OTOGAMIS ANTÓNIO DE AVELAR,
ANDRÉ SENTES DO PASSO ALVES e JOÃO EPIFÃNIO RIBEIRO; Suplente -
ANTÓNIO MARCOS DA SILVA BARROS 3. ASSUNTOS DIVERSOS - A) O Sín-
dico informou que o condomínio foi contemplado com uma linha de telefone celular da
TELEBRASÍLIA, tendo o mesmo adquirido um aparelho e providenciado a sua habilitação.
Considerando que seria mais uma despesa para o condomínio e que não há tanta necessida-
de dessa linha agora, a assembleia deliberou para o Síndico continuar usando a linha parti-
cularmente, pagando todas as despesas decorrentes e que, oportunamente, o condomínio
assumirá a linha, devendo ressarcir o Sr Vicente de Paula Araújo peias despesas com a
aquisição do aparelho e habilitação, conforme o valor de mercado. B) Foi discutida a neces-
sidade da limpeza dos lotes com a finalidade de melhorar a apresentação do condomínio. A
assembleia deliberou que todos os lotes deverão ser limpos e cercados (murados) até
30/09/98. Caso essa providência não seja tomada pelo condómino, a partir de 01/10/98 será
instituída uma taxa extra para que o condomínio possa executar os serviços de cercamento e
limpeza. Após isso o condómino deverá manter o seu lote limpo, do contrário será cobrada
uma muita cada vez que o condomínio tiver que limpar o lote. Os valores da taxa de cerca-
mento e limpeza e da manutenção da limpeza serão informados oportunamente. C) O Sr
AVELAR se comprometeu em implantar o poço artesiano profundo em aproximadamente
três meses, cujo orçamento já está sendo discutido junto à empresa que executará o serviço.
D) O Jornal dos Condomínios de julho/98 - Ano IV - N° 030, publica a relação dos con-
domínios em fase de regularização, na qual o nosso aparece com a situação fundiária defi-
nida (particular) e em elaboração de estudo preliminar. O jornal encontra-se à disposição de
todos no escritório do condomínio. E) A assembleia deliberou pelo aluguel de um contai-
ner, juntamente com o Condomínio Flaboyant, para colocação do lixo seco dos dois con-
domínios. cujo recolhimento será feito pelo SLU. O lixo deverá estar acondicionado em
sacos plásticos e não deverá conter lixo orgânico. E, nada mais havendo para ser tratado, o
Sindico agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a assembleia, às l l:50h, da qual
eu. CLÓVIS SCHELLE, secretário "ad-hoc" para tal designado, lavrei a presente ata queR | B í i

vai assinada por mim e pelo Síndico, que presidiu a sessão. C A H T Ô R ' 1
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CLÓVIS SCHELLE VICENTETDE PA^LA ARAÚJO
Secretário "ad-hoc" Presidente da Sessão


