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A primeiro de dezembro do ano de hum mil novecentos e noventa e cinco, no Setor de
Diversões Sul bioco H satã 616 Edifício Venàncio il em Brasília-DF, reuniranv-se em
Assembleia Geral Extraordinária, em segunda convocação às 10:30 horas (dez horas e
trinta minutos), os condóminos do Condomínio Ecológico Parque do Mirante, para juntos
deliberarem a seguinte pauta: 01) Estabelecimento de sede comerciai para o
condomínio; 2) Contratação de Escritório Contábil. t-azendo uso da palavra o senhor
Hélio Severino de Oliveira, agradeceu e deu boas vindas aos presentes à Assembleia. A
seguir foi composta a mesa de trabalhos, pelos condóminos: 1) Sr, André Bentes do
Passo Alvos; 2) Sr. Clovis Schetle; 3) Sr. Otogamis Avelar; 4) Ora Maria de Fátima M
da Silva dos Santos; 5) Sr. Vicente de Paula Araújo. Sendo indicado para prwsidii a
.mesa e os trabalhos o Sr. Vicente de Pauta Araújo e o senhor Clovis fíchelle para
secretaria Io. Logo em seguida foi lida pelo secretário o Edital de Convocação, colocado
em votação e questionado se todos estavam de acordo. Todos concordaram. O Sr.
Hélio Severino de Oliveira fez breve relato da situação do condomínio e da necessidade
de um endereço comercial, para recebimento e envio de correspondências assim como
de um local do apoio para as atividades do condomínio. Posto em votação, ficou
definido por unanimidade, que o Condomínio leria sua sede comercial neste local, isto ó,
SOS Bloco M o° 28 salsa $1® Edifício Venàncio S I , , ondo dividirá as desposas do
manutenção da saia com um outro condomínio já existente no local. Hm relação à
contratação de escritório conlábil, foi sugerido pelo sr. Vicente de Paula Araújo t)
escritório Ase's Assessoria Contábil e Empresarial Ltda, sito na sala b'l 4 do mesmo
prédio, posto em votação, aceito por unanimidade, devendo o referido escritório
preparar Contrato do Prestação de Serviços a sei' firmado entre as partes. E, como
nada mais foi questionado, com anuência de todos os presentes, o Sr. Presidente tornou
a palavra, agradeceu a presença de todos e encerrou a presente Assembleia, e, eu,
Clóvis Schelle, secretário, lavrei a presente ata que vai assinada e datada por mim, pelo
presidente e pelos demais membros da mesa. Segue em anexo relação de preser^
Brasília-DF., 01 de dezembro de 199b.
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