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Aos vinte e oito dias do mês de outubro do ano de mil novecento^e noVenJJÍJe cinco, às J5:30 horas, teve
inicio, na sede do Condomínio - Fazenda Santa Bárhara-DF, a VÍÍ Arfãembléia Geral Extraordinária do
"Condomínio Ecológico Parque do Mirante", com a presença de 23Jfvinte e trêsj condóminos proprietá-
rios de 45 (quarenta e cinco) frações ideais, que assinaram a folha n° 05 do Livro de Presença, para tratai
dos assuntos constantes tia pauta emitida em 17 de outubro de 1995 pelo Conselho Consultivo e remetida
aos interessados por via postal. O Sr Avelar abriu a reunião falando à respeito do projeto de regularização
que se encontra na Assembleia Legislativa para discussão e votação, sobre os condomínios em áreas par-
ticulares. Disse que a forma como o mesmo foi apresentado não é boa, mas ainda há tempo de fazer al-
gumas mudanças, as quais estão sendo providenciadas por alguns Deputados Distritais. Em seguida, a
condômina MARIA DE FÁTIMA M. DA SILVA DOS SANTOS foi conclamada para presidir a as-
sembleia, que designou o condómino CLÓVIS SCHELLE para secretariar os trabalhos. Depois, houve
algumas discussões iniciais, e a Presidente, Sra Fátima, solicitou que fosse seguida a pauta, deixando os
assuntos gerais para serem tratados por último. Passou-se, então, para o item l, PRESTAÇAQ_DE
CONTAS - A palavra foi passada para o Sr Vilhena, que disse ter sido convocado anteriormente em seu
trabalho para que fornecesse explicações à respeito de prestação de contas e, não tendo reconhecido a.s
assinaturas da convocação, não compareceu à mesma. Falou sobre as contas do condomínio e apresentou
documentos referentes às mesmas, que não tendo como ser analisados naquela ocasião, íicou aceitado
que o mesmo leria 30 (trinta) dias para apresentar a sua prestação de contas ao Conselho Consultivo.
Ficou decidido que seria contratado um Contador para acompanhar o Conselho no processo de prestação
de contas. Perguntado, o Sr Vilhena colocou que houve problema de cheques sem fundo no mês de
abril, mas que todos foram resgatados- Disse também que o condomínio não possui conta corrente em
nenhum banco, tendo ern visla o fechamento da agência do PRODUBAN em Brasília. 2. ESCLARE-
CIMENTOS SOBRE O PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO - O Sr Vilhena falou que esteve na SE-
MATEC e foi informado que o condomínio não estava na lista dos regularizáveis e no dia 05/09/95 deu
entrada num pedido de informações sobre o condomínio e não obteve resposta. Disse que no dia
24/10/95, às 15:40 horas, deu entrada em outro pedido datado de 20/10/95, que foi protocolado sob o n"
30082-3, Colocou que é necessário a criação de uma Associção dos Condomínios de Santa Bárbara.
Disse que houve problema com o Sr Hélio, sobre a regularização, que tentou peitar a Secretaria, o Sr
Hélio, como Conselheiro, pediu a palavra dizendo que houve falha do Sindico no acompanhamento do
Processo. Respondeu, o Sr Viíhena, que tem em mãos documentação provando que sempre acompanhou
o Processo, juntamente com o Sr Avelar, que muito tem cooperado nesta parte. 3 VOTAÇÃO PARA
ELEIÇÃO DE NOVA ADMINISTRAÇÃO - A palavra foi concedida ao Sr Avelar que renunciou ao
cargo de Conselheiro e pediu que os demais Conselhieros e o Síndico, Sr Vilhena, também o fizesse,
para que fosse eleita uma nova administração. Todos concordaram e assim o fizeram. O Sr André íàlou
da sua insatisfação com a administração ,do condomínio. O Sr Vilhena pediu a palavra para agradecer à
Sra Fátima, o Sr Avelar e ao Sr Mauro pelo apoio que sempre prestaram e disse estar saindo hoje, cons-
ciente de ter dado muito de si em prol do condomínio, inclusive acordando as vezes de madrugada para
vir até o condomínio verificar se alguém estaria tirando terras da área. Disse que foi reeleito em maio/95
por motivo de força maior, pois na ocasião não apareceu outro candidato. Em seguida, foram apresenta-
dos os Srs Hélio e Vicente como candidatos a Síndico. O Sr Vicente falou que não seria candidato, mas
iria cooperar com a nova administração na organização do condomínio e que numa próxima oportunida-
de se apresentaria como tal. Como o condomínio não possui escritório para o seu funcionamento, o Sr
Vicente disse que nenhum condomínio funcionaria bem sem ter uma sede e colocou o seu escritório-à
disposição, dizendo que, repartindo as despesas com uni ouíro condomínio que funciona lã, ficaria bara-
to. A seguir, houve uma primeira votação, onde o Sr Hélio ganhou por 25 a 20 volos. Depois, foi com-
posta a seguinte chapa de consenso: Síndico - Hélio Severíno de Oliveira - CPF 204.615,508-49; Sub-
SÍndico - Vicente de Paula Araújo; Conselho - Otogamis António Avelar, Vicente de Paula Araújo e



trar o condomínio pelo período de 01 (um) ano. Ficou deliberado que o Conselho eleito nesta assembéia
será responsável também pela análise da prestação de contas do Sr Vilhena. ASSUNTOS GERAIS: O Sr
Vilhena falou sobre a eletriiicação que foi feita para beneficiar inicialmente a Sra Fátima, que. sendo a
primeira moradora do condomínio, não podia ficar à mercê de gambúirras. Beneficiou também o Sr An-
dré, que está construindo no local, e a outros que possuem frações próximas daquela área. Falou também
sobre a ínadimplência dos condóminos que, sem a receita, mio tem como terminar a eletrificação. O Sr
Vilhena colocou, ainda, que o Sr Jaci possui 130 (cento e tmta) frações ideais e nunca pagou as taxas de
condomínio, daí a inadimplência de alguns. Mostrou a planilha de custos da eletrificação e disse que fal-
tava pagar a última prestação da mesma para a firma responsável. Disse também que nunca recebeu
nehuma ajuda do Conselho. Disse ainda que quando assumiu o condomínio a ASTAU já fazia a cobran-
ça e que a mesma não estava coirespondendo. Em seguido, a assembleia decidiu que a cobrança sei™
tirada da ASTAU, após a prestação de contas. O Sr André falou à respeito da portaria do condomínio.
mas nada ficou deliberado à respeito. A Presidente pediu a palavra e, nada mais havendo a ser tratado,
agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a asembléia, da qual eu, CLÓVIS SCHELLE, secre-
tário "ad hoc", para tal designado, lavrei a presente Atat que vai assinada por mim e pela Presidente da
Assembéia. Brasília-DF,/28\le ou&bro de 1995.

MARIA DE FÁTÍMEAÃ L J SANTOS CLÓVIS SCHELLE
Secretário "ad hoc"


