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RESULTADO DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
A Síndica do Condomínio Rural Chácaras Ouro Vermelho I, no uso de suas atribuições, divulga
aos Senhores Condôminos o resultado do que foi decidido, pela maioria dos votos, na última Assembleia Geral
Ordinária, realizada no dia 16 de dezembro de 2017.
Itens na ordem do edital de convocação:
1- Prestação de contas do síndico (período de dezembro de 2016 à novembro de 2017);
Resultado do item 1: Aprovada as contas do síndico referente ao período.
2- Apresentação da previsão orçamentária para o exercício de 2018;
Resultado do item 2: Aprovada a previsão orçamentária para o ano de 2018, com reajuste
da taxa condominial ordinária bruta para R$ 580,00 (quinhentos e oitenta reais) e
aumentado o desconto pontualidade para R$ 80,00 (oitenta reais). Desta forma os
pagamentos efetuados até o dia 10 de cada mês serão de R$ 500,00 (quinhentos reais).
3- Proposta para Construção da Praça Central, Quadra de Tênis e iluminação da Área
Social (sem proposta de Taxa Extra).
Resultado do item 3: A assembleia aprovou a utilização do saldo em fundo de obra para as
obras propostas pela Administração do Condomínio:
3.1 a terraplanagem e a construção de uma quadra de tênis;
3.2 Iluminação com lâmpadas LED da quadra de areia, da área social e da praça da
quadra 11 do vetor 1 e da praça central da Quadra 25 V1 ;
3.3 Construção da praça central na Quadra 25, V1.
4- Assuntos gerais.
Resultado do item 4:
4.1 A assembleia aprovou a destinação do saldo do fundo de obra, oriundo de verba de
recuperação judicial, para na medida em que houver saldo ser substituída a grama natural
do campo de futebol para grama sintética.
4.2 A assembleia decidiu que a administração não poderá empregar no Quadro de Pessoal
do Condomínio, condôminos ou parentes do condôminos até o terceiro grau de parentesco.
4.3 A assembleia autorizou a criação de uma comissão, composta por 5 membros titulares
e 4 suplentes, para estudar os gastos ordinários do condomínio para ao final de quatro
meses emitirem um relatório sugestivo ao conselho consultivo.
4.4 A assembleia decidiu que na próxima assembleia deverá constar no edital a oficialização
do código de obras do condomínio com previsão de multa para o descumprimento.
Brasília - DF, 19 de dezembro de 2017.

OBSERVAÇÃO: AS DECISÕES APROVADAS NA ASSEMBLÉIA OBRIGAM A TODOS OS
CONDOMINOS, INDEPENDENTEMENTE DE TEREM PARTICIPADO DA MESMA
OU TEREM VOTADO CONTRA QUALQUER ITEM DISCUTIDO.

