
CONDOMÍNIO ECOLÓGICO PARQUE DO MIRANTE
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA NO

DIA TRÊS DE JULHO DE DOIS .MIL E ONZE

Com primeira chamada realizada às oito horas e cinquenta minutos, a síndica Maria José
F. de Andrade iniciou a Assembleia cumprimentando aos presentes e agradecendo a
participação de todos. Após nomeou o presidente da Assembleia, José Veríssimo da Silva,
proprietário do lote 182, e eu, Camilla Chiamenti, proprietária do lote 027, como secretária.
A segunda chamada ocorreu as 09h20min, a fim de deliberar sobre os seguintes assuntos:
homologar as alterações propostas no Projeto Urbanístico, com vistas à desobstrução dos
finais das ruas e outras adequações; aprovar a construção do muro frontal do Condomínio,
conforme Projeto Urbanístico, sem a cobrança de taxa extra; aprovar taxa extra para a
execução de Pavimentação e Águas Pluviais do Condomínio; e homologar a contratação
da empresa selecionada pela Comissão Permanente de Obras para execução das obras.
Neste sentido, o debate seguiu na respectiva sequência, registrado em Ata e mediante
gravação. Conforme edital de Convocação, após segunda chamada foi aberta a
Assembleia independente do número de condóminos, tratando-se de quorum de maioria
simples. A síndica realizou a abertura e passou a palavra ao presidente, José Veríssimo,
que ressaltou a busca do desenvolvimento do Condomínio de forma linear, na tentativa de
manter e elevar seus padrões, considerando o orçamento de todos os condóminos e
preservação um ambiente digno e adequado de moradia. O primeiro item abordado foi a
homologação das alterações propostas no Projeto Urbanístico, pois o projeto está pronto,
e mediante a parceria com a Geológica, realizou-se um check-list apontando a
necessidade de modificações. Destarte, a proposta é modificar o mapa imediatamente,
considerando que após regularização/registro no cartório não haverá mais possibilidade de
modificações. Assim, a proposta detalhada trata-se de: abertura das Ruas A e B, para dar
acesso às demais ruas peio espaço dos três metros obrigatórios de área não edificante, na
qual temos passando toda a rede elétrica e hidráulica do condomínio e que agora,
também, passará a rede pluvial, sendo imprescindível sua abertura; modificar o retorno da
Rua F voltado para cima, conforme projeto original; modificar retorno da Rua C deixando-o
voltado para cima; na Rua A faltou um lote, o lote 5, contudo a síndica juntamente com a
Geológica está tentando reavê-lo mediante retorno das características do antigo mapa; no
Conjunto Q as modificações do novo mapa deixaram um lote reduzido, verificar a
possibilidade de ajustá-lo conforme mapa original; o senhor Antenor do lote 359, verificou
no mapa exposto em assembleia e percebeu que há previsão de um corte no seu lote de
mais ou menos 5 metros na área frontal, como já construiu sua casa considerando o
tamanho do lote original, solicita que haja o ajuste mantendo as medidas originais, uma
vez que, na sua visão há espaço na lateral do lote; moradora do íote 223 da rua l, também
solicitou o acerto da área frontal do seu lote, pois da maneira que consta no novo mapa a
frente do seu lote ficou muito pequena e alteraria, inclusive, a construção existente do
vizinho, que já fez sua casa e muro, conforme formato e medidas antigas do seu lote; na
entrada da Rua M a quina do 269 está erroneamente para dentro do lote 291, a proposta é
que fique como já está de fato edificado, e o mapa seja alterado; ela informou ainda, que
caso haja mais lotes que contenham esquinas cegas, conforme mapa antigo, talvez sejam
necessárias algumas adequações. Outra informação importante que a síndica expôs para
a assembleia foi a aprovação do anel viário do bairro Tororó, pelo governador em 18 de
fevereiro de 2009 por decreto, não citou o número, que terá pequenas implicações nos 3
metros de área não edificante do condomínio, mencionou que a via prevê passar pelo
finalzinho do lote 174 da rua G, passará também, pelo lote 188 da rua da integração e
seguirá abaixo nos limites dos 3 metros do condomínio, ocupando cerca de 2,5 me.
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dessa área como calçada da via, ressaltando que a maior área para que a via seja
executada será tomada dos chacareiros do lado debaixo da rua. Observou que o poço 4 do
condomínio foi construído na área dos 3 metros citados, quando isso ocorrer a Caesb já
terá entrado para administrar a água dos condomínios, previsto para 2014, e não haverá
problema de o poço ficar na calçada do lado de fora do condomínio, tratando-se de área
pública administrada pela concessionária loca!. Maria José informou que está fazendo
todas as verificações possíveis de acerto antes de enviar novamente para o GRUPAR,
juntamente com as alterações solicitadas pelo Órgão e o que for detectado com
possibilidade de acerto será feito. Esta proposta de adequações foi aprovada por maioria
absoluta dos condóminos presentes, ressaltando que as modificações serão realizadas
conforme legislação vigente e procurando atender a todos, preocupando-se com cada
proprietário. A sindica relatou que estas modificações são necessárias para regularização
do Condomínio e que estas não terão custos extras. Em seguida, foi abordada a
construção do muro frontal do Condomínio, conforme Projeto Urbanístico, sem a cobrança
de taxa extra. Com a palavra, o representante do Conselho Fiscal do Condomínio,
Marcelo, sugeriu a substituição da ordem do Edital ou aprovação da construção do muro
desconsiderando a isenção da taxa extra. Contudo, estas propostas não foram aprovadas
pela maioria dos condóminos. Outrossim, para justificar a isenção da taxa extra nesta obra.
a síndica relatou há existência de recursos financeiros adquiridos mediante ações judiciais
contra condóminos inadimplentes. Para a construção dos 188 metros quadrados de muro,
foram realizados orçamentos de algumas empresas, como por exemplo, a do senhor
Joaquim Ferreira, que orçou a construção com bloco em setenta e um mil reais. Mas, ela
disse que orçou os materiais e os blocos na fábrica para verificar se comprando direto pelo
condomínio e contratando a mão de obra o custo possa ser reduzido, ainda não fechou o
custo da mão de obra. Informou também, que não fechou a questão porque está
esperando a aprovação ou não do item da pavimentação, pois dependendo do resultado,
irá tentar negociar com a empresa ganhadora da obra do muro por um preço melhor. Após
votação, o resultado entre os presentes foi o seguinte: dos 90 votos, 5 pessoas não
estavam aptas a votar, totalizando 85 votos, sendo 75 a favor e, portanto, aprovando a
construção do muro. O representante do Conselho de Obras, Carlos, relatou a importância
da construção do muro e a pavimentação do Condomínio gradativamente, pois se tratam
de obras complexas e alto investimento, mas que são necessárias para melhoria deste.
Maria José trouxe para a assembleia a questão do lote 281, de propriedade do
condomínio, que possui medida suficiente para dividi-lo em 2, e que sugeriria a divisão,
transformando-o em 2 lotes, caso haja legalidade para essa divisão. Foi aprovada por
maioria simples a divisão do lote 281 de propriedade do Condomínio em dois lotes. Desta
forma, o condomínio passaria a ter 5 lotes. Os dois últimos itens do Edital, aprovar taxa
extra para a execução de Pavimentação e Águas Pluviais do Condomínio e homologar a
contratação da empresa selecionada pela Comissão Permanente de Obras para execução
destas, objetivam a melhoria e valorização do imóvel. Sendo que a obra orçada engloba a
drenagem pluvial, assentamento de bloqueies (orçado bloquete de seis cm, pois
subentendido como suficiente para atender a demanda), fornecimento e assentamento de
meios-fios e por fim, passeios com 5 cm.O roteiro seguido para levantamento dos dados
que foram apresentados foi o seguinte: 20/01/2011 realizado juntamente com a Geológica
o cronograma financeiro, iniciando a busca por empresas e orçamentos; no dia 31/05/2011
o Conselho de Obras analisou a proposta de sete empresas, selecionando quatro
empresas para entrevistá-las; no dia 09/06/2011, o Conselho de Obras realizou reunião
com os representantes das empresas na sede do Condomínio para detalhamento da
proposta; e em 28/06/2011, o Conselho de Obras e o Conselho Administrativo defiram
duas propostas que consideraram mais viáveis para levar à Assembleia.Desse modo, os
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requisitos avaliados nas propostas foram a capacidade técnica da empresa, a experiência
em obras desta complexidade, a capacidade financeira da empresa, estrutura da empresa
em pessoal e equipamentos, o aceite de quatro lotes do Condomínio como sinal de
pagamento no valor de setecentos mil reais, parcelamento do restante em vinte vezes sem
juros e o menor preço e a melhor condição de pagamento.Dentre as empresas avaliadas,
estão à empresa Urbaniza com orçamento de 4.191.670,63 e a empresa Feijãozinho que
orçou a obra em 3.452.694,62. Estas foram rejeitadas por apresentar um orçamento muito
elevado. A empresa Construluz também foi descartada por apresentar o orçamento de
565.412,54, trabalhando somente com a drenagem pluvial. Nesse contexto, as quatro
empresas que participaram da entrevista foram as empresas Dival (orçamento de
2.763.252,60), Conterc (orçamento de 2.592.395,20), EPC (orçamento de 2.543.732,42) e
Fonteneile (orçamento de 2.486.045,26). A última aceitou os lotes como início do
pagamento e apresentou menor orçamento, mas foi descartada por não possuir
conhecimento técnico para execução desta obra e nunca realizou obra deste porte.
Considerando as três empresas restantes, a que apresentou melhor valor orçamentário foi
a empresa EPC. Contudo, aceitou os lotes do Condomínio por seiscentos mil reais, mas a
Comissão de Obras aguarda nova resposta da proposta de setecentos mil reais. Ressalta-
se alguns dados do Condomínio para enfatizar o valor que deverá ser pago por cada
condómino caso alguma das propostas sejam aceitas, como a composição de 359
Unidades, sendo 355 Unidades habilitadas ao pagamento e o total de Unidades
consideradas para cálculo do valor de taxa extra foram de 300 unidades, devido taxa de
18,5% de inadimplência. Assim, as propostas de votação são: 1 - a aprovação da taxa
extra para realização total da obra ou, 2 - constituição de um fundo de reserva para
construção futura. Foi esclarecido para os condóminos que não é possível realizar uma
obra desta complexidade sem cobrança de taxa extra e pensando em viabilizá-la, sugere-
se o parcelamento do valor. A empresa escolhida pela Comissão de Obra foi a EPC, no
qual a primeira proposta trata-se de iniciar imediatamente a obra, com prazo de mais ou
menos 20 dias após assinatura do contrato com a empresa e o prazo para execução da
obra é de no máximo 180 dias e garantia de serviço por 5 anos. O recurso financeiro dar-
se-á por: - pagamento de vinte parcelas de 323,95 mensais (considerando 300 Unidades
pagantes); Caso, o Conselho de Obras consiga a valorização dos lotes pela EPC para
700.000,00, pagamento será de vinte parcelas de 307,00 mensais (considerando 300
Unidades). Já a segunda proposta trata-se da taxa extra para constituir um fundo de
reserva, considerando uma taxa extra de duzentos reais por Unidade, contabilizadas em
nove meses e considerando 300 Unidades, para após realizar novos orçamentos e iniciar a
obra. Antes de iniciar a votação, Marcelo e Doralice, representantes do Conselho Fiscal,
manifestaram-se destacando o a arrecadação mensal do Condomínio em 53.250,00 e
solicitaram a reflexão individual de cada condómino como uma decisão pessoal e
financeira. Novas propostas e sugestões surgiram, como: Sr. Israel, Unidade 349, sugeriu
primeiramente fazer água pluvial e depois orçar o restante da obra; Sr. Fábio, Unidade
263, sugeriu orçamento da máquina de produção de bloquete, tijolo e meio fio. E, pensar
anteriormente no esgoto - fossa ecológica ao invés de fossa séptica; Sr. José Veríssimo,
sugeriu o parcelamento do valor em 36 vezes ao invés de 20 vezes, como proposto pelo
Conselho de Obras. Em virtude de várias divergências de opiniões e novas
sugestões/propostas foi colocado em votação uma terceira proposta, tratando-se do
adiamento da assembleia para que a Comissão de Obras buscasse junto às empresas
novas formas de pagamento, verificasse a possibilidade de fabricar os bloquetes no próprio
condomínio e a possibilidade de executarmos a obra de maneira gradativa. Foi realizada
votação e dos aptos a votar, 37 votos foram favoráveis a aprovação imediata da taxa extra
e 41 votaram pelo adiamento da assembleia, para que o asRuntn fosse amadurecido e
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voltasse com novas alternativas. Cabe ressaltar que vários condóminos se retiraram da
assembleia antes do seu termino em virtude do longo período que esta se estendia,
contudo fizeram questão de registrar seus votos, quais firam: 23 votos a favor da proposta
de construção imediata da obra, mediante pagamento de taxa extra e 5 a favor da proposta
do fundo de reserva para construção futura. Por fim. foi solicitado aos condóminos c
encaminhamento de suas propostas e sugestões à Administração do Condomínio durante
a toda a semana até o dia nove de julho, e que no dia dezessete de julho
assembleia terá continuidade para deliberar os itens três e quatro do Edital c mvocaçac
referente à obra de pavimentação e águas pluviais do condomínio e homologação da
empresa selecionada pela Comissão permanente de Obras para a execução das obras. A
Síndica disse a todos os presentes que irá enviar um comunicado informando aos
condóminos o adiamento da assembleia e que continuará no dia dezessete de julho, apôs
nova rodada de negociação da Comissão de obras e as empresas envolvidas e
Edital de convocação permanece inalterado quanto aos assuntos a seren
Esta ata vai assinada por mim e pelo Presidente da assembleia.

Camilla Chiamenti
Secretária

José Veríssimo da Silva
Presidefite
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CONDOMÍNIO ECOLÓGICO PARQUE DO MIRANTE
ATA DE CONTINUAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA

TRÊS DE JULHO DE DOIS MIL E ONZE ADIADA PARA O DIA DEZESSETE DE JULHO DE
DOIS MIL E ONZE

Com primeira chamada realizada às oito horas e trinta e oito minutos do dia dezessete de
julho de dois mil e onze, a síndica Maria José F. de Andrade iniciou a Assembleia
cumprimentando aos presentes e agradecendo a participação de todos, lembrando que se
tratava da continuação da assembleia do dia três de julho, a qual foi adiada com
deliberação para que continuasse na data de hoje. Após nomeou o presidente da
Assembleia, o senhor Carlos António Evangelista, proprietário e morador do lote 85, e eu,
Camilla Chiamenti, proprietária do lote 027, como secretária. A segunda chamada ocorreu
às nove horas e oito minutos, a fim de deliberar sobre os itens 3 e 4 do Edital de
convocação do dia vinte e um de junho de dois mil e onze, tratando-se da aprovação da
taxa extra para a execução de Pavimentação e Águas Pluviais do Condomínio e
homologar a contratação da empresa selecionada pela Comissão Permanente de Obras
para execução das obras. Neste sentido, o debate seguiu na respectiva sequência,
registrado em livro Ata e mediante gravação. O motivo do adiamento da assembleia foi
para que a Comissão de Obras procurasse junto às empresas, a possibilidade de um
parcelamento maior e/ou outras propostas com vistas a diminuir a taxa extra para cada
condómino. Desse modo, foi estabelecido prazo até dia nove de julho de 2011 para
receber sugestões dos condóminos, as quais foram analisadas por essa Comissão. Assim,
o Presidente da Assembleia e integrante da Comissão de Obras, Carlos Evangelista,
revisou as propostas sendo a primeira proposta a realização imediata da obra, e a segunda
proposta, a criação de fundo de reserva. Destarte, a revisão das propostas foi baseada nas
seguintes premissas: rever todas as propostas apresentadas, solicitando avaliação dos
preços e prazos; viabilizar custos dos bloquetes de cimento, pois os mesmos apresentam
valor elevado no orçamento da obra; analisar o que poderia ficar para ser realizado em
outro momento; e apresentar nova proposta. Primeiramente, foi entrado novamente em
contato com as quatro empresas selecionadas anteriormente, com o seguinte retorno: A
empresa Dival com orçamento de R$ 2.763.258,60 alegou não conseguir alterar/diminuir o
valor da proposta, nem aumentar o número de parcelas; A empresa Conterc com
orçamento de R$ 2.592.395,20 desistiu de participar do processo por não conseguir alterar
em nada os valores apresentados; A empresa EPC com orçamento de RS 2.543.732,42
aceitou como entrada os quatro lotes do Condomínio no valor de R$ 700.000,00, mantendo
o parcelamento em vinte vezes. A empresa Fontenelle com orçamento de R$ 2.486.045,26
solicitou R$ 400.000,00 em dinheiro e não apresentou nenhum atestado de capacidade
técnica, aceitando os lotes do Condomínio nas três últimas parcelas. Em seguida, para
contemplar propostas e sugestões dos condóminos, foi realizado orçamento referente aos
bloquetes de concreto, sendo avaliada a possibilidade da instalação e confecção destes
bloquetes no próprio Condomínio. Para tanto, foi entrado em contato com uma empresa de
pequeno porte, no qual relatou que a fabricação deste montante de bloquete levaria cerca
de um ano, além do condomínio responsabilizar-se por todo gerenciamento e compra de
insumos. Após, foi entrado em contato com Sr. Fernando da empresa Promold que relatou
a necessidade de providenciar os seguintes requisitos: ponto de energia trifásico; local
para instalação da máquina; teto para cobrir as máquinas; alojamento para os operários;
pagamento do frete de transporte da máquina; e 3.000 metros quadrados de área para
confecção dos bloquetes, opção inviável para o condomínio, haja vista que nem a área
temos disponível. Nessas condições, a síndica realizou uma pesquisa em outros
condomínios para avaliar a qualidade do resultado final
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concomitantemente por duas empresas, chegando à conclusão que o resultado não foi
favorável devido falta de responsabilidade e compromisso das empresas caso venha a
surgir algum problema, pois a fabricação de bloquete realizada por uma empresa e a
compactação por outra, leva a perda da garantia do serviço, além de o valor orçado
apresentar pouca diferença. Quanto a essa forma de trabalho a assembleia concordou que
não seria a mais apropriada e sensata para o nosso caso. Após essa etapa o senhor
Carlos passou a explicar as possíveis formas de pagamento caso a obra fosse realizada
em separado, apenas para conhecimento de todos. Avaliando todos os critérios descritos
anteriormente, a Comissão de Obras elegeu a empresa EPC como mais viável. Sendo o
valor bruto da obra de R$ 2.543.732,42, com a entrada de R$ 700.000,00 referente aos
lotes e foi retirada a execução da obra das calçadas, com decréscimo de R$ 177.527,14 do
valor total, restando a quantia de R$ 1.666.205,30, parcelado em 20 vezes. Com isso será
realizado todo o serviço de águas pluviais e pavimentação do condomínio, ficando o valor
de taxa extra de R$ 278,00 por Unidade/mês. Nesta perspectiva, foram colocadas em
votação três propostas, sendo a primeira, a Empresa EPC com taxa extra de R$ 278,00 e
início imediato das obras. A segunda proposta refere-se ao fundo de reserva de RS 200,00
por unidade e no prazo de nove meses. E a terceira proposta trata-se de nenhuma das
opções. Após votação mediante assinatura dos condóminos, foi aprovada a primeira
proposta que se refere à empresa EPC com taxa de R$ 278,00 por 20 meses, com 57
votos. A segunda proposta apresentou apenas um voto e a terceira proposta com 28 votos.
Por solicitação de alguns condóminos a síndica se comprometeu avaliar a possibilidade de
começar a cobrança da taxa extra em setembro, mas não garantiu, pois depende da
negociação com a empresa e a data do primeiro pagamento. Sem mais assunto a ser
tratado a assembleia foi finalizada. Esta ata vai assinada por mim e pelo Presidente da
assembleia.

Secretária- Camilla Chiamenti Presidente^ Carjps Evangelista
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