
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO "CONDOMÍNIO ECOLÓGICO
PARQUE DO MIRANTE", REALIZADA NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 1999.

Aos vinte e sete dias do mês de novembro do ano de mil novecentos e noventa e nove,
às 15:30 horas, teve início, na sede do condomínio, rodovia DF-140 - Km 4,5 - Tororó - 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 16/11/99 e enviado a todos os condóminos via
postal. Inicialmente, o síndico convidou a mím, Yone de Oliveira Faria, para secretariar os tra-
balhos. Em seguida, fez a leitura do Edital do qual consta a seguinte pauta. 1. Taxa Extra; 2.
Assuntos Gerais. O síndico prestou as seguintes informações: A); Compareceu no dia 25.11.99 ã
reunião no Barreiro com a presença do Maj. Recio, Comandante da 3a Cia. de Polícia, responsá-
vel pela-segurança preventiva da nossa região. Ele nos informou que está sendo criada uma ou-
tra Cia. com o aumento do efetivo; que foi substituída a viatura da ronda por uma Toyota nova;
que estão sendo comprados dois rádios, um fixo no posto policial e o outro na viatura. Com esses
rádios em funcionamento as ocorrências podem ser comunicadas pelo telefone 19O; Enquanto
isso não ocorre foi passado os seguintes telefones: Maj Recio - Cmt da 3a Cia - 501-0009, 9982-
3280; Ten Emerson - Cmt da Área - 9961-4828; Sgt Dwaine - Cmt do Posto do Barreiro - 500-
2153, 961-7540/Viatura; Vai continuar a ronda da viatura por dentro no nosso condomínio; Pró-
xima reunião sobre segurança no dia 20/12/99, às 10:00 h, no Centro Comunitário do Barreiro,
para avaliar as providências que estão sendo tomadas; Nos orientou para enviar um ofício ao
Secretário de Segurança Pública solicitando que as ocorrências neste setor possam ser registra-
das em São Sebastião, não sendo necessário o deslocamento para Santa Maria. B) O processo de
regularização do condomínio está aguardando o termo de referência ambiental da Secretaria de
Assuntos Fundiários para que se possa cumprir as exigências junto à SEMATEC. C) Foi criado o
Setor Habitacional do Tororó no qual está incluído o nosso condomínio. D) Para a implantação do
serviço de segurança do condomínio, está faltando apenas o fechamento do contrato com a em-
presa. Será ultimada a assinatura do mesmo. E) Os condóminos em débito que não negocia-
ram suas dívidas junto ao advogado, estão sendo executados judicialmente. A assembleia
deliberou por unanimidade os seguintes assuntos: - Para a implantação da rede de água foram
apresentadas 3 propostas: 1) JBS - Construções e Serviços Ltda - R$ 25.086,55; Cláudio Pedro
da Silva - R$ 22.000,00; e BOMFIM GOMES PEREIRA - R$ 18,000,00 - 4 pagamentos de R$
4.500,00, sendo o 1° no dia 15/12/99, que foi a proposta vencedora. No contrato deverá ser es-
pecificado cada item do serviço que será prestado: - Foi aprovada a taxa extra de R$ 120,00
(4xR$30,00 - Dez/Jan/Fev/Mar); - Cobrar do Prof. César (Condomínio Flamboyant) as providên-
cias constantes da ata anterior. Negociar também o pagamento por aquele condomínio de 40%
do valor da construção da portaria e 40% do valor da segurança; - Foi discutido, novamente, a
questão da despesa com o escritório do condomínio. Serão apresentadas, na próxima assembleia
propostas de prestação de serviço de contadores que façam todo o trabalho burocrático do con-
domínio, com a finalidade de fechar o escritório no Plano Piloto e demitir a secretária; A próxima
assembleia será no dia 18 de dezembro de 1999, às 15:00h, com a seguinte pauta: a) contratação
de contador que execute todo o serviço burocrático do condomínio; b) Valor da taxa de condomí-
nio e multa por pagamentos atrasados. E como nada mais havia para ser tratado, às 16:40h o
síndico agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a assembleia da qual eu, Yone de
Oliveira Faria, secretária "ad-hoc" para tal designada, lavrei a presente ata, que vai assinada por
mim e pelQjsíndico, que presidiu a sessão.
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