ATA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Realizada em 18 de julho de 1993
Realizou-se no dia 18 de julho de 1993, com inicio em segunda chamada ás 10:05 horas, a
Assembléia geral extraordinária regularmente convocada para a seguinte ordem do dia:
a) Leitura, discussão e aprovação da Ata de reunião anterior;
b) Apresentação das contas (parcial) da verba extra, aprovada em Assembléia Geral de 29 de
novembro de 1992;
c) Apresentação, discussão e aprovação de verba extra para:
- construção de estação de tratamento de água;
- aumento da capacidade elétrica na captação II;
- adequação da barragem da captação II;
- adequação da rede adutora do mirante até a Avenida do Sol.
d) Assuntos de Interesse Geral
Aberta a Reunião, foram escolhidos presidente e secretario, respectivamente, os proprietários
Wilson Pimenta e Luiz Laerte Fontes .
(Item a) Após leitura, a ata da Assembléia anterior foi aprovada por unanimidade .
(Item b) O diretor Antônio Carlos Prado apresentou as contas parciais do rateio aprovado na
Assembléia do dia 29 de novembro de 1992 e esclareceu as dúvidas do plenário.
(item c) O diretor Antônio Carlos prado apresentou a previsão de despesas para as obras de
melhoria na rede de água , incluindo a construção de uma estação de tratamento. Face ao
vulto dos investimentos necessários cerca de 300 mil dólares, em nome do Conselho
Deliberativo e da Diretoria Executiva, ele propôs que a Assembléia se tornasse permanente e
que fosse marcada uma nova Reunião da Assembléia para o dia 15 de agosto de 1993. Com
isso haveria tempo para os proprietários analisarem melhor o projeto e poderíamos contar
com um plenário ainda maior para a decisão. A proposta foi aprovada por unanimidade. A
Assembléia, então, torna-se permanente e reúne-se novamente no dia 15 de agosto de 1993.
Durante as discussões do projeto o proprietário José Heitor Caggiano pediu informações sobre
uma futura transferência de todo o sistema de água da Porta do Sol para administração da
Sabesp ou Prefeitura de Mairinque. O Diretor Antônio Carlos Prado disse que na Reunião do
dia 15 de agosto serão prestados esclarecimentos sobre a questão.
Em "Assuntos de interesse Geral'', o proprietário, Sr. Fidelis, solicitou esclarecimentos sobre o
balancete quadrimestral publicado no "Boletim Oficial" de julho de 1993. Ele tinha interesse
específico no item "Despesas Diversas'', envolvendo o valor de CR$ 250.261.102,55. O diretor
Antônio Carlos, disse que na reunião do dia 15 serão apresentados os esclarecimentos.
A proprietária Cristina Bezerra pediu, e recebeu, informações sobre o andamento das obras
da Portaria IV. Nada mais havendo a tratar, a Reunião foi encerrada em seguida.
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