
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DO "CONDOMÍNIO ECOLÓGICO PARQUE DO MIRANTE", REALIZADA
NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 1999

Aos vinte e cinco dias do mês de setembro do ano de mil novecentos e noventa e nove, às 1 1 :00 ho-
ras, teve início, na sede do condomínio, rodovia DF-140 - Km 4,5 - Tororó - Santa Maria -DF, a assem-
bleia geral do "Condomínio Ecológico Parque do Mirante", com a presença dos condóminos que assinaram
o Livro de Presença, para tratar dos assuntos constantes do Edital de Convocação emitido em 10/09/99 e
enviado a todos os condóminos via postal. Inicialmente, o síndico convidou a mim, Clóvís Schelle, para
secretariar os trabalhos. Procedi a leitura do Edital de Convocação, do qual consta os seguintes assuntos;
1. Prestação de contas das obras e serviços executados. O síndico lembrou que no mês de julho havia
um saldo em torno de R$ 20.000,00 e com mais a arrecadação dos meses de agosto e setembro, esse
saldo foi superior a R$ 40.000,00. Desse dinheiro foram efetuados os seguintes pagamentos: a) Poço
(8.000,00 + 400,00 da grade de segurança); b) Portaria (6.500,00); c) Computador com impressora
(545,00); d) Material da rede d'água (15.000,00 + 1.000,00 do frete); e) Aquisição de uma bomba sobres-
salente (1.100,00); f) Eletrifícação (6.342,00, conclusão da última rua do lado sul + parte da última rua do
lado norte); g) Construção fle dois PC de energia, sendo um trifásico para o 2° poço e um monofásico para
a portaria (RS 450,00); h) Outras despesas, como colocação de pontos de luz nos postes para iluminação
das ruas. Hoje temos um saldo de R$ 8.000,00. Os balancetes correspondentes estão sendo encaminhados
ao Conselho Fiscal para análise e parecer e, posteriormente, apresentar em assembleia. Falta concluir os
seguintes pagamentos: R$ 1.100,00 (última da energia); RS 4.000,00 (última do poço); 2 x R$ 7.546.06,
uma em 07 Out e a outra em 07 Nov (material da rede d'água), 2. Apresentação das metas de trabalho
para os próximos meses: a) Conclusão da portaria, incluindo os serviços de urbanização da entrada do
condomínio, colocação dos portões, iluminação, etc.; b) Contratação de porteiro 24 horas e rondantes ã
noite. Ficou deliberado que deve ser contratada uma empresa especializada para prestar tais serviços,
incluindo a administração burocrática do condomínio (cobrança, balancetes, correspondências, etc.). Juntar
3 ou mais propostas, de preferência que vários condóminos participem indicando empresas do ramo; c)
Ficou deliberado também que, após a conclusão da rede d'água e da portaria, a prioridade é o fechamento
do condomínio. 3. Taxa extra: O síndico falou da necessidade da taxa extra para continuação das obras
em andamento e das metas futuras. Perguntado se as taxas aprovadas até o momento seriam suficientes
para a conclusão dos serviços acima citados, respondeu que sim e ainda sobraria para fazer parte do fe-
chamento do condomínio, porém existe uma inadimplència em torno de 30% (hoje RS 65.000,00). Informou
que já havia contratado um advogado para executar as cobranças, o qual na segunda-feira próxima já iria
iniciar os procedimentos legais. Em função disso, a assembleia deliberou pela não criação de taxa extra
hoje, sendo paga a última das quatro anteriormente deliberadas em 10 de outubro. Desta forma, será con-
vocada uma assembleia para o dia 30 Out 99 (Sábado) às 15:00 horas, na qual será analisado o recebi-
mento pelo advogado dos débitos em atraso e definida a taxa extra. 4. Assuntos gerais: foram delibera-
das as seguintes providências: a) encaminhamento de ofício ao Condomínio Flamboyant, através do Prof.
César, informando do fechamento da passagem dos usuários daquele condomínio por dentro do nosso e
solicitando providências para a eliminação das águas do mesmo que são despejadas na rua contorno do
nosso condomínio; b) Verificar com o empreendedor a feitura da cerca da área comercial para isolamento
daquela área com a residencial. Caso não haja providências, foi nomeada a seguinte comissão para que na
próxima sexta-feira, dia 01 Out 99, às 14:00h, se dirija ao escritório do empreendedor para exigir tal provi-
dência; Sr" EDILENE - lote 39, Sr* ELAINE - lote 307, Sr. CLÓVÍS - lotes 77 e 92 e Sr. PAULO CÉSAR -
lote 2; c) Foi apresentado o Estatuto da Associação do Bairro Tororó, para aprovação pela assembleia. A
criação dessa associação e elaboração do estatuto foi acompanhada pelo condómino Clóvis, que falou da
importância da nossa participação na mesma com a finalidade de criar uma entidade de força para a me-
lhoria do bairro. Foi distribuída uma cópia do estatuto para os presentes e ficou deliberado para que os
mesmos apresentem parecer para ser votado na próxima assembleia. Para que o nosso condomínio parti-
cipe da associação é necessário que o estatuto seja aprovado por-riossa assembleia.
havia para ser tratado, o síndico agradeceu a presença de todos
12:30 h, da qual eu, Clóvis Schelle, secretário "ad-hoc" para tal dês
assinada por mim e pelo síndico, que presidiu a sessão.
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