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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO

CONDOMÍNIO ECOLÓGICO PARQUE DO MIRANTE

No primeiro dia do mês de agosto de 2010, às nove horas e trinta minutos, em 2"
chamada, reuniram-se os Srs. Condóminos, em Assembleia conforme lista de presença.

Foi dado inicio à Assembleia, com a presidência dos trabalhos pelo Sr. Carlos
Evangelista (Lt-085), cabendo a mim, Fernando Nobre Koch (F-156), secretariar a mesa.

Na sequência foi colocado em pauta o primeiro Item do Edi ta l : Prestação de Contas do
período de abril a ju lho de 2010: Foi adiado para o dia 22 de agosto 2010 a prestação de
Contas em razão de não ter havido tempo hábil de prestar contas do mês de Julho/2010. Nos
Items 2. 3 e 4 do Edital: Apresentação das Chapas, dos Candidatos e dos Prazos na
eleição do Conselho Administrativo, Fiscal e Obras para o biénio de 2010/2012: O Sr.
Carlos, presidente da mesa, apresentou as duas chapas inscritas nas eleições: TRABALHO
E HARMONIA (Síndica: Maria José F. de Andrade Li. 259 e Sub-síndico: Carlos Alberto
de Araújo Magalhães Lt. 264) e a chapa: NOVA GERAÇÃO (Síndico: Marcelo Reverendo

'5 e Sub-síndico: Marcelo Giovane Lt. 300). Foi apresentado aos presentes o modelo
das cédulas de votação e fornecido para cada chapa o tempo de trinta minutos, dividido em
\inte minutos na apresentação de cada chapa e suas propostas e mais dez minutos para os
questionamentos e dúvidas dos moradores. Durante as apresentações foram abertas as
inscrições para Conselho Fiscal e de Obras. Foi também lembrado aos candidatos a
determinação da ultima assembleia de se fazer uma AGE semestral para revalidar o Pró-
labore no sentido de avaliar a dedicação aos serviços internos do condomínio. Após isso, foi
dada a palavra para ambas as chapas.

Após a votação, reuniram-se os membros da comissão eleitoral para deliberar sobre a
apuração dos votos e declaração da chapa vencedora.

- A eleição transcorreu dentro da normalidade. Foi apurado um total de 103 (centro e
três):
2 -Após apuração dos votos ficou assim a distribuição:

2.1 - CHAPA NOVA GERAÇÃO com 41 votos;
2.2 - CHAPA TRABALHO E HARMONIA com 62 votos;

Fica eleita a CHAPA TRABALHO E HARMONIA. (Síndica: Maria José F. de Andrade
e Sub-síndico: Carlos Alberto de Araújo Magalhães)

- Para o Conselho de Obras apresentaram-se:
3.1 FERNANDO NOBRE KOCH
3.2 LUÍS R. FAZZIONI
3.3 SONILDE RIBEIRO SILVA

Os componentes para o Conselho de Obras ficaram automaticamente eleitos.
4 - Para o Conselho Fiscal apresentaram-se:

4.1 ÉDEN COELHO MORATA que obteve 49 votos
4.2 DORALICE DE CARVALHO ARAÚJO que obteve 41 votos

. 4.3 MARCELO BARROS PEREIRA que obteve 38 votos
4.4 HELÍO SEVERINO DE OLIVEIRA que obteve 25 votos

Ficam eleitos para o CONSELHEIRO FISCAL TITULAR: ÉDEN COELHO
MORATA, DORALICE DE CARVALHO ARAÚJO, MARCELO BARROS
PEREIRA. Fica HÉLIO SEVERINO DE OLIVEIRA como suplente.

Nada rnais havendo a ser tratado, foi encerrada a sessão, na presença dos
membros dás chapas e da comissão eleitoral, assinada por mim, Secretário, e pelo Sr.
Presidente.

_-—-
gosto de 2010.
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