
ATA PA ASSEMBLEIA GERAL DO "CONDOMÍNIO ECOLÓGICO PARQUE PO MI-
RANTE", REALIZADA NO DIA 26 DE ABRIL DE 1997

Aos vinte e seis dias do mês de abril do ano de mil novecentos e noventa e sete, às 10:50 ho-
ras, teve início, na sede do Condomínio, sito à DF-140, Km 4,5 - Fazenda Santa Bárbara - Santa
María-DF, a Assembéia Geral do "Condomínio Ecológico Parque do Mirante", com a presença dos
condóminos que assinaram o Livro de Presença, para tratar dos assuntos constantes da pauta emiti-
da em 26 de março do ano em curso e remetida aos interessados por via postal. Abertos os traba-
lhos, o Síndico, Sr VICENTE DE PAULA ARAÚJO convidou o Sr Clóvis Schelle para secretariar
os trabalhos, tendo o mesmo aceitado o convite. Em seguida, o Síndico, antes de iniciar a pauta do
dia, terceu explicações sobre a regularização. Mostrou uma correspondência remetida pelo IPDF,
na qual aquele Instituto solicita a instrução prévia do cadastramento do Condomínio nos termos da
Lei n° 992/95. Anexo àquela correspondência encontra-se uma relação dos documentos necessários
para tal fim. A documentação solicitada está sendo providenciada e a despesa correspomdente sen-
do paga pelo Sr Avelar, cujo acerto com o Condomínio será feito no final dos trabalhos, em relação
ao débito das taxas referentes aos seus lotes que estão em atraso. Em seguida, foi dado início ao
cumprimento da pauta. 1) prestação de contas - foram apresentados os balancetes mensais do pe-
ríodo (01 de março de 1996 a 31 de março de 1997), que já haviam sido apreciados pelo Conselho,
os mesmos foram aprovados pela Assembleia, 2) cobrança judicial dos débitos atrasados - A as-
sembleia deliberou pela contratação de um advogado para: a) executar as cobranças, inclusive do Sr
Jaci que é proprietário de mais de 100 lotes no Condomínio e nunca pagou sequer uma taxa; b)
executar o Sr Vilhena sobre a prestação de contas do período de sua administração. 3) conclusão da
eletrificacão e 4) perfuração de um uoco artesiano - Como se trata de assuntos que dependem de
dinheiro e a consequente criação de taxa extra, ficou deliberado que, após a cobrança judicial dos
condóminos que estão em débito, seria marcada uma nova assembleia para tal fim, pois não é justo
se criar uma nova taxa quando existem várias pessoas em débito com o Condomínio. Tal Assem-
bleia fica convocada para se realizar na sede do Condomínio, sito DF-140 - Km 5 - Fazenda
Santa Bárbara - Distrito Federal, no próximo dia 14 de junho de 1997, às 16:00 horas, em pri-
meira convocação, com a presença de metade mais um dos condóminos, ou às 16:30 horas, em
segunda convocação, com qualquer número de condóminos presentes. 5) eleição da nova ad-
ministração - A Assembleia deliberou, por unanimidade, sobre a permanência da administração
atual para o período 01/05/97 a 30/04/98. com a seguinte composição: Síndico - Vicente de
Paula Araújo; Subsindico - permanece o cargo vago que, quando necessário será preenchido por
um Conselheiro; Conselho Fiscal: Otogamis António de Avelar, Clóvis Schelle e André Bentes
do Passo Alves; Suplentes: António Marcos da Silva Barros e Maria de Fátima M. da Silva Santos.
4) assuntos diversos - O Síndico falou sobre a assinatura do Jornal dos Condomínios cuja tiragem é
mensal, custando R$ 0,50 cada exemplar, onde o Condomínio poderá divulgar todos os assuntos de
seu interesse sem mais nada pagar. Sobre o assunto, a Assembleia dexou para ser tratado na próxi-
ma reunião; a Assembleia esclarece aos inadimplentes sobre a possibilidade da perda do lote,
quando da cobrança judicial; o condómino Carlos solicitou ao Síndico a possibilidade de ser feita
uma relação com nomes- ̂ ttólefbriés dosr4ondâiiiÍrios"paSaiâàr/distribuída a todos, com a finalidade
de facilitar o entrosamgrWèíifr&oà mesmos. E nada mais'hSvéBdo para ser tratado o Síndico agra-
deceu a presença de todrâ^ÇfêutjKJf1 encerrada'a Asserribléíãpda qual eu, CLÓVIS SCHELLE, se-
cretário "ad hoc", paraíffcfèsi^ad^TisVfeí á presente Atà^ qfl&Vai assinada por mim e pelo Síndi-
_o Crassa - O,' --- !*.;>,i: í:;:4- iiv.t>
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