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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO "CONDOMÍNIO ECOLÓGICO
PARQUE DO MIRANTE", REALIZADA NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 1999.

Aos dezoito dias do mês de dezembro do ano de mil novecentos e noventa e
nove, às 15:32 horas, teve início, na sede do condomínio, rodovia DF-140 - Km 4,5 -
Setor Habitacional Tororó - Santa Maria -DF, a Assembleia Geral Extraordinária do
"Condomínio Ecológico Parque do Mirante", com a presença dos condóminos que assina-
ram o Livro de Presença, para tratar dos assuntos constantes do Edital de Convocação
emitido em IO/ 12/99 e enviado a todos os condóminos via postal. Inicialmente, o síndi-
co convidou a mim, Marcus Alexis Novais de Almeida, para secretariar os trabalhos. Em
seguida, fez a leitura do Edital do qual consta a seguinte pauta: 1. Mudança do Escri-
tório do Condomínio (Propostas); 2. Participação do Condomínio Flamboyant; 3)
Assuntos Gerais. Não foi apresentada nenhuma proposta para os serviços de contador.
As mesmas ainda podem ser entregues no escritório ou na portaria do condomínio para
definição na próxima assembleia. Será feito um levantamento dos custos para a cons-
trução do escritório do condomínio, cuja obra poderá ser iniciada antes da conclusão do
pagamento da implantação da rede d'água, conforme o fluxo de caixa. Também será
feito um levantamento para o preço do muro (por metro), que poderá ser construído por
etapa. A Sra. Rosemare, representante do Condomínio Flamboyant, compareceu à nossa
reunião e informou que, em assembleia daquele condomínio, ficou decidido que iriam
fechar, até 03/01/2000, a passagem que dá acesso ao nosso condomínio e construir a
própria portaria, tendo em vista que a proposta de contribuição apresentada por nós iria
causar uma despesa muito alta e seria melhor fazer tal investimento diretamente na-
quele condomínio. A decisão foi aprovada pela nossa assembleia. O síndico informou
que a implantação da rede d'água está bastante adiantada e convidou os presentes
para, após a assembleia, ver "in loco" o seu andamento. E como nada mais havia para
ser tratado, às 16:40h o sindico agradeceu a presença, desejando um Feliz Natal e um
Próspero Ano a todos os condóminos e familiares presentes ou não, dando por encerra-
da a assembleia da qual eu, Marcus Alexis Novais de Almeida, secretário "ad-hoc" para
tal designado, lavrei a presente ata, que vai assinada por mim e pelo síndico, que presi-
diu a sessão.

VICENTE DE PAULA ARAÚJO
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