
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO «CONDOMÍNIO ECOLÓGICO PARQUE
DO MIRANTE**, REALIZADA NO DIA 3O DE OUTUBRO DE 1999,

Aos trinta dias do mês de outubro do ano de mil novecentos e noventa e nove, às 15:30 horas,
teve início, na sede do condomínio, rodovia DF-140 - Km 4,5 - Tororó - Santa Maria -DF, a As-
sembleia Geral Extraordinária 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 15/ 10/99 e enviado a todos os condóminos via postal. Inicial-
mente, o sindico convidou a mim. Marcos Alexis Novais de Almeida, para secretariar os traba-
lhos. Em seguida, fez a leitura do Edital e passou ao cumprimento da pauta. 1. Análise do Re-
cebimento dos Débitos Atrasados - Foi negociado R$ 8.778,00 dos quais R$ 3.638,06 recebidos
este mês, o restante em cheques pré-datados. Esses valores serão discriminados nos balancetes.
Aqueles que não providenciaram a negociação junto ao advogado, estão sendo executados judi-
cialmente. Disse que foi paga a última parcela do poço (4.000,00), a última da instalação da
energia (1.100,00) e a 3a do material da rede d'água (7.556,00), faltando apenas a 4" e última,
com vencimento para 04/11/99. 2. Taxas - Foi explicado que o condomínio precisa de RS
21.000,00 para a concluir a implantação da rede de água e mais R$ 4.000,00 para as obras de
urbanização da portaria. Foram apresentadas 4 propostas para contratação da empresa que será
responsável pela segurança da portaria e ronda interna. A empresa ZARCONE foi a que apre-
sentou a melhor proposta (porteiro 24 hs = R$ 3.147,78 - ronda noturna - R$ 1.575,64). Será
incluída na mesma também a ronda diurna e apresentada nova proposta. O Sindico disse que o
condomínio não deve esperar pelo recebimento das taxas atrasadas, para continuar com as
obras. O ideal é continuar com a taxa extra e, a proporção que for recebendo os atrasados, inici-
ando novas obras, como p.ex. o muro de fechamento do condomínio. Não foi compreendido pela
assembleia que deliberou por marcar uma reunião para o dia 27 j 11/99, quando será definida a
taxa extra, em função das propostas que serão apresentadas para implantação da rede d'água 3.
Aprovação do Estatuto da Associação do Bairro Tororó - Foi mostrado que o estatuto apre-
senta algumas dúvidas e indefinições. Portanto, não foi colocado em votação, ficando para outra
oportunidade. 4. Assuntos Gerais - O Síndico comunicou que enviou oficio ao Condomínio
Flamboyant, informando da decisão do fechamento da passagem dos moradores daquele condo-
mínio por dentro do nosso. Disse que foi procurado pelo Prof. César, que perguntou se poderia
comparecer à assembleia de hoje e lhe foi dito que sim. Presente à mesma, juntamente com ou-
tros condóminos, prestou esclarecimentos e solicitou a continuação da passagem. Após várias
discussões ficou deliberado o seguinte: a) será definida uma taxa a ser paga pelo condomínio
Flamboyant, para ajudar no pagamento da empresa de segurança, b) continua a passagem como
está atualmente. c) será murada a frente daquele condomínio para que pessoas e carros de ou-
tras áreas não tenham acesso, d) o trânsito para o condomínio Flamboyant será apenas pela
avenida contorno, com velocidade máxima de 30 km/h. e) resolver o problema das águas (esgoto)
que são derramadas dentro do nosso condomínio, f) Aquele condomínio será convidado para
participar de nossas assembleias, quando houver assunto inerente ao mesmo. G) esta decisão è
provisória, podendo ser revista a qualquer momento ou quando uma ou mais das obrigações
acima deixarem de ser cumpridas. O condómino Hélio pediu para constar em ata que sua resi-
dência foi roubada nesta semana, O síndico ficou de verificar junto ã Secretaria de Assuntos
Fundiários o andamento da regularização do condomínio. Verificar, também, a data de término
do contrato de aluguel da sala do escritório. Comunicou que foi feita análise pela CAESB da água
dos dois poços artesianos que abastecem o condomínio, tendo apresentado condições satisfató-
rias para o uso. Emjrfulcão disso e depois do cumprimento de outras exigências, o IE-
MA/SEMATEC lib^j-<ftr aJ()S%ença de Operação dos dois poços, devendo o condomínio tomar vári-
as outras profyiáefi(íjSÍrq^í^constam. do documento entregue por aquele órgão. E como nada mais
havia p^àVer,yCr%if:aíloV o sindico agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a assem-
, , - • ,-\t J , l, _., Novais de Almeida, secretário "ad-hoc" para tal designado, lavrei

>or mim e pelo síndico, que presidiu a sessão.
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