
ATA DE REUNIÃO OA SEGUNDA ASSEMBLEIA DO CONDOnÍNID PARQUE DO HIRANTE:

Aos quatorze dias da mês de maio do ano de num mil novecentos e no-

venta e quatro, na sede do Condomínio Parque do Mirante, na Fazenda

Santa Barbara, DF, no Km 04, da DF 140, reuniram-se em Assembleia

Geral Extraordinária, em segunda convocação às 10:00 horas, os co_n

dominós do Condomínio Parque do Mirante, para juntos deliberarem a

seguinte pauta: 1) Leitura do Edital de Convocação e Ata da Assem-

bleia anterior; 2) Criação da Comissão de Obras; 3) Criação do Co_n_

selho Consultivo; 4) Taxa de Eletrificação; 5) Contratação de Fun-

cionários; 6) Prestação de Contas; 7) Construção da Portaria Prin-

cipal; 8) Diversos. Fez usa da palavra o Sr Luiz Vilhena da Nasci-

mento, para dar as boas vindas aos participantes da Assembleia.

Prosseguindo, foi composta a mesa dos trabalhos pelos condóminos

Sr Otogamis Avelar, Luiz Vilhena do Nascimento, Pedro Avelar e An-

dré Sentes do Passo Alves, sendo indicado para presidir os traba-

lhos o Sr Luiz Vilhena, logo em seguida foi lida pelo Secretário

a Ata da Assembleia anteriar(l^) e o Edital de Convocação, colocado

em votação e perguntado se todos estavam de acordo, algumas pessoas

(condóminos) questionaram dizendo que a Taxa de 15% do salário mí-

nimo aprovada na última Assembleia estava muito alta em relação a

outros condomínios, foram apartiados pelo Sr Avelar que respondeu

que foi a referida taxa aprovada em Assembleia e somente em uma ou-

tra Assembleia específica poderá ser mudado e que esta taxa de Ad-

ministração está sendo empregada em benefício do condomínio. Dando

prosseguimento, o Sr Luiz Vilhena falou da necessidade de ser cri^a

da a Comissão de Obras, para uma completa fiscalização, orientação

e coordenação das obras a serem realizadas pelo condomínio, bem

como dar apoio as obras a serem realizadas por condóminos, é a Co-

missão o Órgão de contato do condomínio com o GDF, CREA, CEB , CAESB

e outros na condução dos problemas de obras e infra-estrutura, jun-

tamente com o Síndico do Condomínio, devendo a Comissão recorrer a

Assessoria Jurídica do Condomínio sempre que necessário para dar

solução aos problemas que por ventura venham surgir, na oportuni-

dade foram eleitos para Comissão de Obras o Sr Júlio César Andrade

Júnior, Vicente de Paula Alves e Altamiro Moreira dos Santos, colo-

cado em votação foi aprovada por unanimidade, doravante não se conce_

be qualquer tipo de obra no condomínio sem que antes passe os Projetos

pela Comissão de Obras, será feito um Código d obras dentro da
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Legislação do GDF. Dando prosseguimento, foi criado o Conselho Con-

sultivo, pela necessidade de ser feita uma fiscalização das a t i v i d_a_

dês e contas do condomínio, sendo eleito para o Conselho os condó-

minos Sra Dilma Dias, Hauro Gonçalv/es e Hélio Severino de Olivei-

ra, e para Suplentes Sr Adriano M. e Souza, André Sentes do Passo e

Otogamis Avelar, colocado em votação foi aprovado por unanimidade,

sendo o mandato da Comissão de Obras e do Conselho Consultivo o mej3_

mo período do Síndico Sr Luiz Uilhena do Nascimento, conforme Ata

da primeira Assembleia Geral Extraordinária, colocado mais uma vez

em votação foi aprovado por unanimidade. Dando prosseguimento o Sr

Luiz Uilhena e o Sr Otogamis Avelar fizeram uso da palavra para di-

zer da necessidade de ser dado prosseguimento a obra de eletrifi-

caçao, disse que quem vai fazer a obra de eletrificação é o próprio con-

domínio, após a captação de recursos vindo dos condóminos, após ter

sido amplamente debatido foi criado e aprovado um FUNDO para obra

de eletrificação, quando na oportunidade a Firma AJJEK Instalações

Elétricas Ltda, apresentou uma proposta para a obra, ou seja sua

continuação, na ordem de 93.988 (Noventa e Três Mil Novecentos e

Oitenta e Oito) URU, que foi lida e aprovada por todos os presen-

tes, quanto a forma de pagamento a Assembleia decidiu pagar em 10

(dez) parcelas, ou seja 27 (vinte e Sete) URU mensais a contar de

05 de junho do ano de 1994, podendo ser paga pelo sistema de com-

pensação banpãria até o dia 10(dez) de cada mês e sem qualquer juro

ou mora, será criado um novo carne bem como a abertura de nova con-

ta bancária para que haja maior controle. Convém esclarecer que não

foi aprovada toda a obra de eletrificação e somente a primeira eta-

pa tendo envista a atender o reclamo do Sr Jaci , detentor de '100

(cem) lotes no Condomínio Parque do Mirante, o qual propôs que na

próxima Assembleia seja votada toda a parte restante da obra de el_e_

trificação. O Sr Luiz Uilhena, disse que o Sr Gaci, embora detentor

de cem lotes no condomínio não pode impedir seu crescimento, pois,

esta uma vontade de todos que adquiriram uma fração de terra e de-

sejam morar o mais breve possível, seu Uilhena foi apartiado pelo

Sr Otogamis Avelar, que con-cordou com a colocação do Sr Luiz Uilhe-

na, sendo colocado em votação foi aprovado por grande maioria dos

presentes. Contratação de novos funcionários, a Assembleia deixou

a critério do Síndico e dervferoxdas necessidades do Condomínio. Dan-
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do prosseguimento o Sr Luiz Vilhena, apresentou as contas do Con-

domínio, dizendo que na primeira arrecadação somente 29 lotes pag_a_

ram a Taxa de Administração e na segunda somente 30 informou a As-

sembleia que será enviada carta de cobrança para todos os inadim-

plentes e após isso, cobrança judicial através da Assessoria Jurí-

dica do Condomínio, sendo colocado em votação foi as contas do con-

domínio apresentadas aprovadas por unanimidade. Em seguida o Sr

Luiz Vilhena, falou da necessidade de ser construída a portaria

principal e definitiva do condomínio, apôs ter sido debatida a As-

sembleia decidiu que na próxima reunião o Síndico apresente o orça-

mento e projeto da referida obra. Foi escolhida por unanimidade a

data da próxima Assembleia o dia 10 de julho de 1994, às 10:00 ha-

ras(domingo), com local a ser designado pelo Síndico. Dando prosse-

guimento, os condóminos agradeceram ao Sr Lemos e Avelar, pelo lan-

che oferecido (salgadinhos e refrigerantes) como cooperação ao eve_n_

ta. E como nada mais foi perguntado e nem debatido, às 12:15 horas,

(doze horas e quinze minutos) o Sr Luiz l/ilhena do Nascimento, pre-

sidindo a Assembleia, agradeceu a presença de todos e deu a mesma

por encerrada, eu André Sentes do Passo Alves, condómino, servindo

de Secretario lavrei a presente ata que vai assinada e datada por

mim, pelo presidente e pelos membros da mesa, segue-se anexa uma r_e_

lação de presença. Brasília-DF, 14 de maio de 1994.
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