
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONDOMÍNIO
ECOLÓGICO PARQUE DO MIRANTE, REALIZADA EM CONFORMIDADE
COM O ART. 1350 DO CÓDIGO CIVIL E ART. 22 DA

CONDOMÍNIO

Aos trinta e um dias do mês de julho de dois mií e onze, às nove horas
segunda chamada, reuniram-se os Srs. Condóminos, em Assembléis
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GeTâl "Ordinária,
conforme lista de presença. Dando inicio a assembleia, foi eleito para presidir os trabalhos
o Sr Carlos António Evangelista (lote 85), cabendo a mim, Elen Cristina Batista Firmino,
secretariar a mesa. Foi lido o Edital de Convocação, colocando em Aprovação o item 01
do edital: Prestação de Contas do período de agosto/2010 a junho/2011, prestação
esta feita pelo contador do condomínio, que perguntou se alguém tinha alguma dúvida
sobre as despesas do condomínio, despesas essas que são encaminhadas para todos os
condóminos pelo demonstrativo mensal que vai junto com o boleto. Não houve
-atestação, mas, a síndica Maria José pediu a palavra e fez questão de detalhar item a
item o demonstrativo das despesas, que ao final colocou em votação as contas do
período de agosto/2010 a julho/2011, sendo aprovada por unanimidade pela Assembleia
Geral Ordinária, com parecer favorável do conselho fiscal (em anexo), tendo apenas a
ressalva com relação à maneira que é feita a cobrança da inadimplência. A respeito dessa
ressalva o Sr Carlos Evangelista (presidente) perguntou ao Sr Marcelo Barros, Presidente
do Conselho Fiscal, se ele tinha sugestões a respeito da cobrança da inadimplência, o
mesmo declarou que não tinha nenhuma sugestão, o senhor Carlos abriu espaço para a
Assembleia, que não se manifestou a respeito, a Sra. Sindica explicou que todas as
formas de cobrança designadas pela Convenção, e Ata de Assembleia, respeitando o
código Cível já é feita pela Administração, cobrança administrativa, processo judicial e
negativação no Serasa/SPC, não tendo fundamento o questionamento do presidente do
Conselho Fiscal. Na sequência foi colocado em votação o segundo item do edital:
Aprovar orçamento para despesas do Condomínio para o próximo ano, a Sr Sindica
explicou os itens de maiores destaques do Demonstrativo colando em evidencia todas as
reduções de gastos que foram obtidas ao longo do período de agosto/2010 a julho/2011 e
melhorias em prol da boa convivência da comunidade. Em seguida, a sindica
disponibilizou a todos duas propostas orçamentarias (em anexo). A primeira, que ela
nominou de "A REALIDADE" levou em conta as despesas do condomínio que estão em
média setenta mil reais mês e uma arrecadação de cinquenta mil reais mês, que resultaria
numa taxa de duzentos e trinta e seis reais líquidos, ou seja, considerando o bónus de
pontualidade praticado pelo condomínio seria um valor bruto de duzentos e oitenta e seis
reais e quatorze centavos, menos o bónus de pontualidade de cinquenta reais, ficaria
como taxa liquida o valor de duzentos e trinta e seis reais e quatorze centavos; a segunda
proposta ela nominou de "A DA ESPERANÇA" ficaria em duzentos e cinquenta e três
reais e noventa centavos, tirando o bónus de pontualidade de cinquenta reais ficaria no
valor de duzentos e três reais e noventa centavos líquidos, o que não cobriria nossas
despesas, mas, como estamos agindo fortemente na cobrança dos inadimplentes
continuaríamos utilizando esse recurso para manter as despesas. Com o objetivo de
reduzir as despesas, a síndica propôs, ainda, a possibilidade de acabar com o serviço de
ronda diurno, mas houve umajeação muito forte dos presentes contrários a retirada
desse serviço. Ela disse que já está com um empregado a menos para o serviço de
campo e que vai ficar sem ele enquanto puder com vistas a segurar as despesas do
condomínio. Após as discussões, foi aberta a oportunidade para a Assembleia se
manifestar com propostas alternativas, o Sr José Uires (lote 197) sugeriu uma terceiras
proposta: duzentos e quarenta e sete reais e trinta centavos, menos o desconto de
pontualidade de cinquenta reais, que resultaria em um valor de cento e noventa e sete
reais e trinta e quatro centavos. O Sr. Marcelo Barros sugeriu a quarta proposta, que não
fosse votado nesta AGO o aumento da taxa condominial, esperando para setembro/2011
para votar, alegando o aumento da inadimplência pela ta^xa extra aprovada par
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construção da Pavimentação e Águas Pluviais na AGE DE 17/07/2011. A respeito
proposta a Sra. sindica explicou ao Sr Marcelo que a prestação de contas e a aprc-.a^ã:
do orçamento devem ser feitas na AGO - Assembleia Geral Ordinária, conforme p-e.é :
Código Civil e a Convenção o condomínios. Após toda a discussão sobre o tema. a r _ - =
condóminos se manifestaram sobre o risco de aprovar uma taxa que não cubra as
despesas correntes, já que, segundo informações da própria síndica, o dinheiro que
temos aplicado já está destinado para a construção do muro frontal, aprovado pela
assembleia do dia três de julho de dois mil e onze. A síndica, então, colocou em votação
as três propostas orçamentarias que tiveram o seguinte resultado:
1a proposta - A realidade: duzentos e oitenta e seis reais e quatorze centavos, menos o
bónus de pontualidade de cinquenta reais, ficando como taxa liquida o valor de duzentos
e trinta e seis reais e quatorze centavos. - 15 votos
2a proposta - A esperança: duzentos e cinquenta e três reais e noventa centavos, tirando
o bónus de pontualidade de cinquenta reais ficando no valor de duzentos e três reais e
noventa centavos líquidos - 5 votos
3a proposta - José Uires: duzentos e quarenta e sete reais e trinta centavos, menos o
desconto de pontualidade de cinquenta reais, ficando um valor de cento e noventa e sete
reais e trinta e quatro centavos líquidos - 9 votos
Sendo aprovada pela Assembleia a 1a proposta "A realidade" duzentos e oitenta e seis
reais e quatorze centavos, menos o bónus de pontualidade de cinquenta reais, ficando
como taxa liquida o valor de duzentos e trinta e seis reais e quatorze centavos.
Item 03: Eleger suplentes para o Conselho Fiscal: disponibilizaram-se a participar do
quadro os Condóminos:

> Sr Benedito Cantanheude (lote 74)
> Sr Antenor Reis (lote 359)
> Sr Osvaldo Baia (lote 290)

Item 04: Apresentado pelo Sr Marcelo Barros, presidente do Conselho Fiscal, a
necessidade de mudanças do Regimento Interno do Condomínio, alegando que o mesmo
estava ultrapassado, dando como exemplo o Ari. 13 §4 e outros itens, o mesmo foi
interrompido pela Sr sindica, que explicou que as mudanças sugeridas não poderiam ir
contra a Convenção, pois teria que respeitar essa hierarquia. Neste mesmo assunto o Sr
Carlos, presidente, colocou sua opinião dizendo que já existem regras suficientes no
Regimento Interno e Convenção e que falta fazer cumprir, e que falta também, boa
vontade dos Condóminos em ler tais normas, que não são cumpridas como deveriam.
Finalizou deixando a sugestão que todos os Condóminos tomem por conhecimento à
Convenção, o Regimento e a Normas de Construção para que, ai então, com fundamento
os próprios Condóminos deixem suas opiniões na Administração sobre possíveis
mudanças. Em continuidade ao item quatro foi colocada em votação a necessidade de
criação de uma Comissão com no mínimo nove integrantes para alteração do
Regimento Interno, que teve o seguinte resultado:

> A favor da criação da Comissão - 04 votos
> Contra a criação da Comissão - 12 votos

Após ter concluído todos os itens do edital, a Senhora Sindica agradeceu ao
comportamento exemplar da Assembleia. Nada mais havendo a ser tratado, a AGO foi
encerrada às dez horas e quarenta e nove minutos.
A presente Ata, que foi lavrada por mim, Elen Cristina Batista Firmino, secretária, vai
assinada, também, pelo Sr. Carlos António Evangelista, que atuou como Presidente da
Mesa.

Carlos•len Cristina Batista Firmino
Secretária
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