
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO "CONDOMÍNIO ECOLÓGICO
PARQUE DO MIRANTE", REALIZADA NO DIA 24 DE ABRIL DE 1999

Aos vinte e quatro dias do mês de abril do ano de mil novecentos e noventa e nove, às I I;00h,
teve início, na sede do condomínio, Rodovia DF-140 - Km 4,5 - Fazenda Santa Bárbara - Santa
Maria - DF, a assembleia geral extraordinária do "Condomínio Ecológico Parque do Mirante",
com a presença dos condóminos que assinaram o -Livro de Presença, para tratar dos assuntos
constantes do Edital de Convocação emitido em 30/03/99 e enviado a todos os condóminos via
postal. Inicialmente, o Síndico convidou-me .para .secretariar os trabalhos, o que aceitei pronta-
mente. Em seguida, deu início ao cumprimento da pauta: l. MUDANÇA DO LOCAL DA
PORTARIA - O Síndico alertou gue a construção .da portaria no local onde está previsto vai
demorar, em função daquela parte ainda se encontrar desabitada. A Assembleia deliberou pela
construção de uma portaria no locaJ gue está sendo usado atualmente (área comercial). Para isso,
autorizou o Síndico a providenciar os projetos e orçamentos necessários, incluindo a construção
de um escritório. Os projetos deverão ser apresentados ao Conselho Consultivo para análise. Se
aprovados, se dará início as obras de acordo com o fundo de caixa. 2. MUDANÇA DO ES-
CRITÓRIO PARA A SEDE DO CONDOMÍNIO - Em função do item anterior, a Assembleia
deliberou pela mudança, após a construção do escritório juntamente com a portaria. 3. ASSUN-
TOS GERAIS - O Sr Clóvis falou sobre a Associação dos Moradores do Bairro Tororó que está
sendo criada. Isso é muito importante jmrgue-fortalece a representação dos condomínios junto
aos órgãos públicos. Disse também da necessidade do condomínio criar a sua própria associação,
para representar o condomínio juridicamente, .pois alguns juizes e, as vezes, órgãos públicos não
reconhecem a figura jurídica do condomínio horizontal. Ficou acertado que será providenciado o
estatuto para aprovação e criação da associação .em-assembleia futura. Foí dito também que a
previsão para instalação de telefone é para setembro/99. Também foi informado que a CAESB
está fazendo estudo na área referente a água poláveJ £ esgoto, não se tendo previsão para a atua-
ção daquela empresa no local. A Assembleia foi informada ainda de uma reunião que aconteceu
no Condomínio Mónaco com os Síndicas e moradores do Tororó na qual compareceu o Secretá-
rio de Assuntos Fundiários (Odilon Aires), atual responsável pela regularização dos condomíni-
os. Ele garantiu que todos serão regularizados, .porém devem cumprir ás exigências das leis. No
caso do nosso faltam os projetos de urbanismo e EIA/RIMA. O Síndico apresentou uma proposta

^ para execução dos projetos de urbanismo, no valor de R$ 19.000,00. Esses projetos entrarão no
acerto de contas que será feito com o empreendedor. O mesmo mandou apresentar uma proposta

*». na qual seria compensado o débito j)elo crédito. -A Assembleia deliberou por apresentar as se-
guintes propostas; 1) O empreendedor pagaria os projetos de urbanismo; 2) O empreendedor
pagaria parte dos projetos de urbanísjno t cederia .defuiiíivãmente ao condomínio a área onde se
encontra a atual entrada (portaria). Ficou deliberado que o Conselho Fiscal acompanhará e defi-
nirá a negociação. Com relação ao débito do Sr Jaci que se encontra na Justiça, o Síndico infor-
mou que o condomínio ganhou a causa na 2a instância e está aguardando a publicação do Acór-
dão. A Assembleia deliberou, por unanimidade, a eleição da condômina EDILENE EUGENIA
C. GALVÃO para compor o Conselho Fiscal (Suplente)..YS^te vacância do cargo. E nada mais
havendo para ser tratado, o Síndico agradeceufta^i8^&nta\4lB*^os e deu por encerrada a Assem-
bleia da qual eu, CLÓVIS SCHELLgjfl^re^iis^^^c.̂ ^&a tal designado, lavrei a presente
Ata que vai assinada por mim & ^^dStecf?c%a5ué'pjf§ddiu acessão.

CLÓVIS SCHELLE
Secretário "ad-hoc"

ICENTE PE PAUL
Presidente da S



x i ma Assembleia, D.Sínílico-infonrioii-íjue.làoJogí> esteja com esseJe.vantamento pronto,
convocará o Conselho para se reunir com o Sr Avelar e já trazer para a Assembleia uma
proposta de acerto. Colocado em votação a Assembleia aprovou por unanimidade. Vários
outros ^assuntos jforain apresentados e _discuíido.íL lendo a Assembleia .deliberado os .se-
guintes: as obras que estão sendo construídas fora dos padrões serão de inteira responsa-
bilidade dos respectivos proprietários que deverão se adequar junto aos órgãos do GDF.
As futuras .obras, lambem de.JnteJia_respoj:isabUidade de cada condómino, Jiào .poderão
iniciar antes da aprovação pela Comissão de Obras, conforme consta da Convenção do
Condomínio. Será enviada cópia da convenção para todos os condóminos. O zelador do
condorninio, Sr.Francisca, fará visionas diariamente .para Yerifícar_as. obras .que estão sen-
do iniciadas, devendo alertar o condómino para o fato e comunicar imediatamente ao Sín-
dico. Com relação à limpeza e ao cercamento {muro) dos íotes, ficou estabelecida a dila-
tação 4o .prazo .para que o condómino providencie .até 31/03799, evitando _a penalidade,
tendo em vista que as despesas já se encontram altas por motivo da taxa extra. Na próxi-
ma Assembéia será estabetecida -ama penalidade para quem não tomar as xíevidas provi-
dências, .O Sr AveJar aproveitou a oportunidade para .desejai' a iodos.uni Jeliz-Natal e um
Ano Novo cheio de realizações. E, nada mais havendo para ser tratado, o Síndico agrade-
ceu a presença de todos e deu por encerrada a Assembleia da qual eu, CLÓVIS SCHE-
LLE, secretário '.^ad=hQc"-para lal .designado., lavrei a presente ata_que vai assinada por
mim e pelo Sindico, que presidiu a.sessão.

BRASÍLIA, DF, 21 de novembro de 1998

CLOV1S SCHELLE
Secretário "ad-hoc" Presidente da Sessão
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