
ATA DE ASSEPIBLÉIA GERAL E X T R A O R D I N Á R I A DO CONDOMÍNIO

P A R Q U E DO PlIRANTE

Aos dezoitos dias do mês de setembro do ano de num mil

novecentos e noventa e quatro, na Sede do Codomínio Parque do Mi^

rante, na Fazenda Santa Bárbara, DF, no Km 04, da DF-14Q, reuni-

ram-se em Assembleia Geral Extraordinária, em segunda convocação

as dez horas, os Condóminos do Condomínio Parque do Mirante, pa-

ra juntos deliberarem a seguinte pauta: 1) Leitura da Ata a n t e r_i

or ; 2) Prestação de contas; 3) Cobrança dos inadimplentes; 4) Re_

de elêtrica; 5) Importância da ocupação da terra e 6) Diversos.

Fez uso da palavra e deu as boas vindas aos presentes o Sr Luiz

Uilhena f Síndico, momento em que compões a mesa dos trabalhos:

Presidente o Condómino Sr U a l m i Paes L a n d i n , Secretária Sra F r a£

cineide e ("lembro Sr Dtogamis Avelar. Dando Prosseguimento a Se-

cretaria fez a leitura da Ata Anterior do dia 14 de maio de hum

mil novecentos e noventa e quatro e leitura do Edital de Convov_a

cão, colocado em votação foram os documentos aprovadas por una-

nimidade. A seguir o Presidente solicitou ao Sr Luiz Uilhena e

António Antunes (contador), que explicassem aos presentes tudo

sobre a prestação de contas, o Sr Uilhena disse que o Condomínio

pagou todas as suas contas, tais como: - Projeta elétrico; pen-

dência com a CEB/DF; compra de novos postes; compra de materiais

para a rede elétrica; mão-de-obra; limpeza das estradas; m a n u t e_n

cão do Condomínio; prestação de serviços; pintura das cercas (l£

tes); prolabore do Síndico; Cantador; amortização da dívida para

com o Sr Otogamis Avelar; pagamento de salário ao caseiro e ou-

tros materiais para uso do Condomínio. O Sr Uilhena fez alusão'

ao trabalho do Sr António Antunes (contador) que já esta t r a b_a

lhando para colocar em dias todas a contabilidade, bem como os

balancetes mensais, ficando os mesmos a disposição de todos os

Condóminos, ficando o Síndica encarregado de enviar para cada Con_

domino um extrato de toda contabilidade mês a mês. Lembrou o Sr

Uilhena que o mês de maio/94, fechamos nossas cantas em vermelho,

na ordem de R$ 307,00 (trezentos e sete reais) e em junho essepr£

blema foi parcialmente contornado, fez alusão e agradeceu a exores



siva ajuda que vem dando ao Condomínio o Sr Otogamis Avelar, col£

cado em votação 'foi aprovado por unanimidade. O Sr Vilhena, fez

uso da palavra para dizer que ê grande o n 2 de inadimplentes, lamen_

tavelmente pessoas que ainda não se tocaram que o condomínio pr_e

cisa crescer e pagar suas dívidas.Solicitou a Assembleia para en_

viar ao Advogado do Condomínio para tomar t-pdas as providências ju_

r í dicas para que os mesmas paguem suas dívidas, colocado em vota-

ção, foi aprovado por unanimidade, lembrou a Assembleia que seja

cobrado conforme o n^ de lote de cada condómino em atraso. Com r_e_

lação a rede eletrica, o Sr Uilhena, informou que muito já foi fei_

to e hoje j ã temos a mesma primeira etapa ligada beneficiando 120

(cento e vinte) lotes com energia alêtrica, entende também que a

implantação da rede eletrica no Condomínio deve ser feita de fo_r_

ma ordenada e por pequena etapa visando minimizar o custo da obra

entre material e mao-de-obra, isso poderar melhorar caso osinádim-

plentes .: paquem suas dívidas, colocado em votação foi aprovado por

unanimidade. O Sr Uilhena, falou da importância de se ocupar os

terrenos, construindo suas casas, cercando seus lotes, evitando

com isso que sejam invadidos, a ocupação da terra facilita em mu_i_

to a regularização do nosso Condomínio junto ao GDF, colocado em

votação foi aprovado por unanimidade. E como nada mais foi d e b a t_i

do e nem perguntado, às doze horas e trinta minutos, o Presidente

agradeceu a presença de todos e deu a reunião por encerrada, Eu

Francineide, servindo de secretária lavrei a presente ata que vai

assinada por mim, pelo Presidente e pelos membros da mesa. Brasí-

lia-DF, aos dezoitos dias do mês de setembro do ano de hum mil

novecentos e noventa e quatro.
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