
V?»
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO

CONDOMÍNIO ECOLÓGICO PARQUE DO MIRANTE

Aos vinte e oito dias do mês de março de 2010, às nove horas e trinta minutos, em 2a

chamada, reuniram-se os Srs. Condóminos, em Assembleia conforme lista de presença.
Ao iniciar os trabalhos, foi lida pelo Sr. Paulo Gabêta, (membro do Conselho

Administrativo) a carta do Sr. Síndico, de "DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA", dando
poderes ao próprio Sr. Paulo Gabela de exercer as funções de síndico durante a reunião.

Foi dado inicio à Assembleia, com a presidência dos trabalhos pelo Sr. ÉDEN
COELHO MORATA (G-184), cabendo a mim, Fernando Nobre Koch (F-156), secretariar a
mesa. Como determina a Convenção, foi lida a Ata da Reunião anterior e perguntado aos
presentes se alguém teria alguma consideração, o Sub-síndico Sr. Oscar Campos alertou que a
destituição dos membros do Conselho Administrativo, poderia ser um erro, causando danos a
imagem dos membros e possíveis ações na justiça. Como ninguém mais usou a palavra, foi dado
como aprovada a ata da reunião anterior.

Na sequência foi colocado em pauta o primeiro Item do Edital: Votar a destituição
de todo o Conselho Administrativo: O Sr. Irondes Elias (Lt 254/255 e 341/342) falou em
não entender o que leva essas pessoas a estarem tão interessadas no cargo de síndico, perguntou
se seria interesse financeiro ou algo rnais? Solicitou para que os presentes tomassem suas
decisões com sinceridade e com 100% de certeza. Aberta a votação, foi circulada uma lista de
assinaturas onde cada morador ou procurador expressou sua vontade. Após todos votarem, a
mesa apurou 49 assinaturas com votos, ficando a contagem da seguinte forma: 01 assinatura em
duplicidade, 04 votos contra, 44 votos a favor. Sendo que dos 44 votos a favor, 04 assinaturas
eram de inadimplentes, que foram retiradas da contagem. A Contagem ficou com 44 votos
válidos, sendo 04 votos contra e 40 a favor da destituição de todos os membros do Conselho
Administrativo (Síndico, Sub-síndico e Conselho Administrativo.)

Tendo em vista a aprovação do primeiro Item, foi colocado em pauta o Item 2 do Edital:
Formar a Comissão para o mandato tampão que administrará o Condomínio, até
julho/2010, quando então ocorrerá nova eleição para o novo biénio. Como não
apareceram candidatos, os membros da mesa o Sr. ÉDEN MORATA (G-184), e
Fernando Nobre Koch (F-156), se candidataram a assumir os cargos de Síndico e Sub-
sindico. O Sr. Irondes Elias se colocou contra a candidatura do Sr. Fernando, por este ser o
Contador do Condomínio. Neste momento se candidatou o Sr. ALE FALL SOW Lt. (F-139) a sub
síndico. Foram feitas as apresentações à Assembleia e ninguém se opondo, foram eleitos por
unanimidade. O Sr. Marcelo (Lt 195) solicitou que qualquer compra ou obra que a nova gestão
venha a executar, que se façam novos orçamentos, invalidando os da gestão anterior. O Sr.
Erick membro do Conselho Fiscal, sugeriu ainda que essa administração não faça qualquer obra
durante esses 04 meses. O Sr. Fábio (Lt 263) citou alguns pontos, considerados críticos e que
poderiam ser alvo da nova gestão: Limpeza e manutenção dos banheiros do condomínio,
Melhoria nas rondas, Fragilidade dos muros, Limpeza das caixas de correios, Banheiros na área
de Lazer, Telhado do Parquinho, Revitalização das Placas de Identificação do Condomínio,
Plantas nas Bacias de Retenção de Água, com vistas a inibir o mosquito da dengue e o Conserto
da catraca de pedestres. O Sr. José Veríssimo, citou tópicos de valorização do Condomínio. A
Sra. Maria José (Lt. 259), presidente do Conselho Fiscal, colocou-se a disposição da atual
Administração, para quaisquer dúvidas.
Nada mais havendo a ser tratado foi encerrada a
por mim, Secretário, e pelo Sr. Presidente

Ata, assinada

março de 2010.
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