
ATA DA REUNIÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DO "CONDOMÍNIO ECOLÓGICO
PAROLE DO MIRANTE", REALIZADA NO DIA 25 DE ABRIL DE 1998

Aos vinte e cinco dias do mês de abril do ano de mil novecentos e noventa e oito, às
10:20 h, teve início, na sede do condomínio. Rodovia DF-140, Km 4,5 - RA Santa Maria-DF. a as-
sembleia geral do "Condomínio Ecológico Parque do Mirante", com a presença dos condóminos que
assinaram o Livro de Presença, para tratar dos assuntos constantes da pauta emitida no dia 30/03/98
e enviada aos condóminos pela EBCT. Inicialmente o Síndico, Sr Vicente de Paula Araújo, convi-
dou-me para secretariar os trabalhos, o que aceitei prontamente. Em seguida, falou da situação atual
do condomínio e explicou as seguintes providências tomadas: cobrança judicial do débito do Sr Jaci.
cuja audiência de consiliação está designada para o dia 05/05/98, regularização junto à CEB da parte
da energia que se encontrava irregular, com colocação de transformador e rede de alta tensão: enca-
minhamento ao IPDF da documentação exigida pelo GDF para regularização; recebimento de noti-
ficação do IPDF para entrega do Estudo Preliminar conforme a Lei n° 992/95, cuja cópia está sendo
encaminhada a todos os condóminos. Em seguida, vários condóminos falaram e, após discussão dos
assuntos, foram votados os seguintes pontos e aprovados por unanimidade: a) que a próxima reunião
seja feita no plano piloto para facilitar o comparecimento de mais condóminos; b) fazer contrato
com o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) para negativar os condóminos que se encontram em
débito com as taxas condominiais; c) cobrança judicial da prestação de contas do Sr Vilhena; d)
prorrogação do prazo do mandato da administração aluai, de 30 de abril para 31 de julho de
1998. para nesses três meses consolidar as providências que estão sendo tomadas, e) que o corretor
ao vender o lote mande o comprador entrar em contato com o condomínio para tomar conhecimento
da situação do lote adquirido; O necessidade da confecção de um código de obras para ser aprovado
em assembleia e, em seguida, entrar em vigor. Encerrada a assembleia, eu, Clõvis Schelle, Secretá-
rio "ad-hoc", lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pelo Síndico.

BRASLLIA-DF, 25 de abril de 1998

CLOV1S SCHELLE VICEI
Secretário "ad-hoc" Síndico
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