
ATA DE REUNIÃO DA QUINTA ASSEMBLEIA

Aos vinte e oito dias do mês de maio de mil-novecentos e noventa e cin
co, na Sede do Condomínio Parque do Mirante, na Fazenda Santa Barbara,
DF-140, reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária, em segunda con-
vocação as 10:00 horas (dez), os condóminos do Condomínio Parque do M_i
rante, para juntos deliberarem a seguinte pauta: 1) Leitura do Edital
de convocação; 2) Cobrança dos inadimplentes da Taxa de .Administração
'do Condomínio e Taxa de Eletrif icação; 3) Mudança no sistema de" Arreca
dação das referidas Taxas; 4) Convocação dos Senhores OTOGAMIS AVELAR,
FERNANDO RAMO5, Dr; PEDRO AVELAR, para juntos esclarecerem sobre a le_
galidade e regularização do condomínio; 5) Aumento da Taxa de Adminis_
tração do Condomínio; 6) Criaçãc da Taxa Extra para construção da Porta
ria Central; e 7) Diversos assuntos. Fez uso da palavra o Sr. Luiz V_i
lhena do Nascimento, para dar as boas vindas aos participantes da Assem
leia. Prosseguindo, foi composta a mesa dos trabalhos pelos seguintes
condóminos: 1) Luiz Vilhena do Nascimento; 2) Marcone Ribeiro; 3) Qreni_
ta Rosa V. Sucia; 4) João Bosco P. da Silva. Sendo indicado para pres_i
dir a nesa e os trabalhos, o Sr. Luiz Vilhena do Nascimento, e a Sra.
Orenita V. Suda para secretária. Logo err. seguida, foi lido pelo Sindico
0 Edital de Convocação, colocado em votação e perguntado se todos esta
vam de- acordo. Não havendo dúvidas, deu-se inicio aos trabalhos. O Sr.
Luiz Vilhena presidente da mesa e atual sindico em exercício, fez algu
mas colocações sobre o local da reunião, perguntando se todos estariam
de acordo com o local da reunião e, se haveria possibilidade de todas
as outras reuniões da Assembleia serem realizadas no mesmo local, devi
do a facilidade e comodidade, e, acima es tudo de ser gratuito, ou se

1 já, sem despesas para o condomínio. Colocado em votação foi aceito por
unanimidade por todos os presentes. Ficando a Sede co Çorídominio, o lo_
cal fixado para as demais reuniões da Assembleia. Dando prosseguimento
a. pauta da reunião, o Sr. Luiz Vilhena falou sobre a cobrança dos ina

V^^dimplentes com a taxa de Administração CD Condomínio e com a Taxa de E
X/ letrificação. Alguns condóminos questionaram sobre a possibilidade de

cobrança, judicial dos condóminos em debito, através do Advogado do Con
domínio o Sr. Pedro Avelar. Como o Dr. Pedro Avelar não estava presente
à Assembleia, foi informado pelo Sr. Otogamis Avelar, que o mesmo encon
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trava-s e viajando , sendo impossível o seu como are cimento . Alem, de e_s
tar o mesmo impossibilitado de continuar a frente dos trabalhos do Con
domínio doravante. Foi sugerido por alguns condóminos, a contratação de
um novo Advogado para o Condomínio, o qual poderia assumir todos os tra
,balhos do Condomínio inclusive a cobrança dos inadimulentes. Foi coloca

\ - ~~A/J do em votação e por unanimidade ficou decidido que o Sr. Luiz. Vilhena
.\kr ficaria encarregado da contratação do referido profissional, para que

assuma os trabalhos de cobrança dos inadímplentesm primeiramente atra
vês de uma convocação do condómino inadimplente para um possível acor_
do, ou para cobrança através da Justiça. Ficou também decidido que o Dr
Pedro Avelar deverá substabelecer seu mandato ao novo Advogado do Cond£
mínio. Assim sendo, ficará a cargo do novo Advogado a ser contratado o
dever de fazer contato com todos os condóminos em atrazo e débitos com
a Taxa de Condomínio e com a Taxa de Eletrificação. Inclusive, com o
Sr. JACY TEIXEIRA DA SILVA. O Sr. Luiz Vilhena, também, colocou a nece_s
sidade de cobrança urgente do Sr." JACY TEIXEIRA DA SILVA, pois, o mesmo
é possuidor do maior débito com o condomínio. Caso não haja um acordo
com o já citado condómino, possuidor de 100 lotes no condomínio, para o
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\s nos lotes de sua propriedade, já que o mesmo conta com. energia

elétrica em grande parte de seus lotes, alem de outras benfeitorias rea.
lizadas, e que custaram caro para o condominio. Foi colocado em votação
e" todos os condóminos concordaram com o Sr. Luiz Vilhena, ficando a car_
go do novo Advogado do Condomínio a ser contratado negociar com o Sr.
JACY TEIXEIRA DA SILVA, o pagamento de seu débito ou pelo menos as -iben
feitorias que f orar. feitas em seus lotes para ressarcimento do condom^
nic, que se encontra impossibilitado de continuar as obras de eletrif ĵ
cação devido ao grande núnero_de inadimplentes. Em seguida, o Sr. Luiz
Vilhena passou a palavra ao Sr. João Bosco, que apresentou proposta e
projeto do -restante ca Eletrificaçao que falta ao condominio, através
da da empresa CBK, que fez a-primeira parte da eletrificaçao do condoml
nio. Q Sr. João Bosco, explicou aos condóminos presentes o que falta e
quanto custara ao condomínio o termino da obra, através de mapa e de
proposta apresentada. O Sr. João Bosco, diretor da CBK, apresentou uma
proposta de n- 455/95, datada de 26 de maio, do corrente ano, no valor
total de RS '21.721,00 (vinte e hum mil setecentos e vinte e um reais) ,
para o termine ca obra de eletrif icaçao. Ficou decidido junto aos pre_
sentes que, com = arrecadação do pagamento dos condóminos inadimplentes
será concluída a obra de eletrif icaçao. "Pois , não seria justo, com os
condóminos que já pagaram a taxa de eletrificaçao, pagarem novamente pá
rã concluir o restante da obra. Dando prosseguinto, a pauta da reunião,
o Sr. Luiz Yilhena colocou e r. votação o aumento da Taxa de Condomínio,
explicando acs ccr.cominqs presentes que com o atual valor da taxa de
Administração do Condominio, fica impossível e inviável a continuação
dos trabalhos e despesas do condominio. Tendo o condominio que pagar
o novo Advogado, pagar o Sr. Luiz, "Chapéu de Couro", que presta servi_
cos periódicos cê limpeza e manutenção, pagar Contador, pagar serviços
gostais cor. correspondências e etc. A atual taxa e inviável, assim sen
do, foi colado e r. votação o aumento da referida taxa. Ficou aprovado
com a concordância de todos os presentes que o valor da taxa será de
25% (vinte e cir.co por cento) do salário mínimo vigente, a contar cio

7 dia 05 de lur.n.o cê 1995. Em seguida, umcondomino questionou sobre os
dois meses em-que não foram cobradas as Taxas cê Condominio daqueles
que já h aviar, terrr.inado o carne, e como deveriam serem pagas. Ficou aprp_
vado t2ir.be::., jur.tc aos presentes que a referida Taxa de Administração
do Condomínio deverá ser paga através de um carne extra a ser enviado
aqueles que nac pagara.", serr. juros e sen correçao no valor de RS...9,00"
(nove reais} cais. parcela, cus poderão ser pagas em Banco ou direta
mente na ASTAU. Ficou aprovado tamberr., junto aos presentes que a empre
sã ASTAU devera continuar fazendo a arrecadação e emitindo os novos car;
nês de pagamento. Caso haja duvidas, erros ou qualquer outro problema,
procurar o Sr. João Luiz, responsável pela ASTAU. Logo era seguida,o Sr.
Luiz Vilhsna passou a palavra ao Sr. OTOGAMIS AVELAR, para que o mesmo,
esclarecesse aos condóminos presentes o andamento do processo de rs£H
larização do Condomínio, e, para explicar a origem das terras onde se
localiza o condomínio. O Sr. OTOGAMIS AVELAR, explicou aos presentes a
origem da terra. Disse ser a mesma propriedade particular, que ele com
prou e resolveu criar o condomínio. Trata-se de um pedaço da Fazenda
Santa Bárbara, que é propriedade particular. Ficou de na próxima Assem
bléia trazer comprovantes e inclusive Certidão de Ónus, que devera dis_
tribuir a todos os condóminos. Explicou também, sobre o andamento do
processo cê regularização e das dificuldades que vem encontrando, devi_
do aos trabalhos da CPI. Também, colocou-se a disposição para esclare_
cer quaisquer outras dúvidas dos condóminos a esse respeito, como tam
bem, comprometeu-se a trocar todos os lotes de todos os condóminos que

m n «s rnosír-o- na e t ao a número II destinada ao proprietário Sr.
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JACY TEIXEIRA DA SILVA. Ficou aprovado que os condóminos que tiverem in
teresse na troca do seu lote para a l- etapa, terá a obrigação de entra
rem em contato direto com o Sr. OTOGAMIS AVELAR, para que se consuma a
troca entre as partes e outras avenças. Colocado em votação foi aprova
do por unanimidade. Ainda, dando continuidade aos trabalhos, o Sr.Luiz
Vilhen.a falou da necessidade de construção da Portaria Central, a qual
irá em muito valorizar o Condomínio, e acima de tudo melhorar a entra
da do mesmo. Todos os condóminos- presentes concordaram e ficou decidido
que' o "Sr. Luiz Vilhena ira trazer na próxima Assembleia "o projeto de
construção juntamente com o orçamento e o valer da obra, para que seja
votado e instituída a nova taxa-extra para a construção da Portaria do
Condomínio. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade. Também,
foi sugerido por urn dos condóminos presentes, a necessidade de mais réu
nioes da Assembleia, para que sejam mais benéficas ao crescimento do
condomínio. Todos os presentes concordaram, e ficou estipulado o ultimo
domingo de junho a data da nova reunião da Assembleia, que será no dia
25 de junho de 1995, na Sede do Condominio. Fsz uso da palavra o Sr.
Luiz Vilhena para esclarecer a todos os presentes que em decorrência do
não pagamento das Taxas de Administração do Condomínio e da Taxa ds Ele_
trificaçac: por parte do condómino Sr. JACY TEIXEIRA DA SILVA, o condo
tnínio doravante não mais realizara qualquer benfeitoria como: limpeza,
demarcaçac, vigilância e outras, nos lotes de propriedade do^ Sr.JACY, a
té que o r.esmo salde seus débitos junto ao condominio. Colocado em vota
cão fci aprovado por unanimidade.E, como nada mais foi perguntado e nem
'debatido, às 13:18 (treze horas e dezoito minutos) o Sr. Luiz Vilhena,
presidente da mesa, agradeceu a presença de todos os presentes e deu
por encerrada, e eu, ORENITA ROSA V. SUDA, condomina, servindo como se_
cretária dos trabalhos, lavrei a presente ata, que vai assinada e data
da por m i r., pelo presidente e pelos demais membros da mesa. Segue-se a
nexa relação de oresenca. B-r>síiia 28 cie maio cê 1995.
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