
Ata de Assembleia Geral Extraordinária
Condomínio Ecológico Parque do Mirante

Aos sete dias do mês de junho de dois mil e nove, reuniu-se, de maneira extraordinária, a
Assembleia Geral do Condomínio Ecológico Parque do Mirante, na Administração do
Condomínio, cito à Rodovia DF 140, Km 5, Região Administrativa de Santa Maria, Distrito
Federal, para deliberar acerca da pauta do edital de convocação publicado no dia 27 de maio de
dois mil e nove para tratar de: a) apresentação das plantas propostas pela empresa Geo Lógica
Consultoria Ambiental para o projeto urbanístico do Condomínio Ecológico Parque do Mirante
e deliberações pertinentes; e b) apresentação dos trabalhos da Comissão Especial de Apoio a
Regularização, criada em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 17/05/2009, e
deliberações pertinentes. Às 09:30 h, em primeira convocação, o Síndico, Alexandre Luiz
Rodrigues, abriu os trabalhos, e convidou a mim, Edna de Cássia Carmélio para ser Secretária
da Assembleia, e eu aceitei prontamente, porém, não havia "quorum" para deliberar. Às 10:09
h, em segunda chamada, de acordo com o Edital de Convocação, expedido e publicado em
conformidade com a Convenção do Condomínio, verificada a existência de "quorum"
deliberativo, e estando presentes os senhores condóminos que assinaram a lista de presença,
parte integrante desta ATA, o Síndico, dando boas vindas a todos, informa que eu, Edna de
Cássia Carmélio, aceitei ser Secretária da Assembleia e sugere que ele mesmo presida a
reunião, com o que todos concordaram. Informa que a Assembleia será mais explicativa e
menos deliberativa. Considera a data especial visto a possibilidade de regularização estar num
bom momento político. Há algumas definições legais que caracterizam o bairro Tororó, via o
PDOT, informa ele. Para a reunião ele contará com apoio técnico da Cláudia (Geo Lógica) e
que pediu aos demais membros da comissão de apoio (Salomão e Maria José) se deslocaram
para a reunião no condomínio Prive, em reunião com o Sr Paulo Serejo, que tratará também de
temas de regularização do bairro Tororó no mesmo momento da realização desta Assembleia,
informa. Uma das prioridades do Governador é a legalização dos condomínios. Como o Tororó
é área particular o GDF não ganha com isto, mas o aspecto político é inegável, diz o síndico. A
sistemática da assembleia será uma exposição das propostas pelo Síndico, com o apoio da
Cláudia. A planta "A" (proposta original) tem 16 lotes alterados e dois lotes desaparecem. Na
planta "B", a alteração é mais significativa, informa o síndico que também propõe que as
dúvidas sejam tiradas ao longo das exposições. O síndico inicia a exposição com apoio de um
data show. O projeto urbanístico do Tororó está aprovado pelo GDF e não é um bairro comum,
devido a características ambientais específicas (proximidade de áreas protegidas,
particularmente as AP As Cabeça do Veado e Planalto Central), informa o síndico. O Tororó
recebeu a licença ambiental prévia do Ibama em 2006, o bairro está totalmente inserido na
APA do Planalto Central e parcialmente na APA Cabeça de Veado, informa o síndico, dizendo
também que há oito unidades de conservação num raio de 10 km ou menos do bairro Tororó. O
Parque do Mirante é um dos maiores empreendimentos do bairro Tororó e classifica-se como
Zona Urbana de Uso Controlado II (PDOT 2009) o que significa que está sujeita a restrições
impostas pela sua sensibilidade ambiental e pela proteção de mananciais destinados ao
abastecimento de água, comenta o síndico. As implicações são de que o caráter ecológico
merece destaque e a médio prazo esta característica conferirá ao condomínio mais valorização,
comenta o síndico que também lê na íntegra uma reportagem do Correio Brasiliense de
7/05/2009 que mostra que o Tororó é a nova fronteira de urbanização do Distrito Federal para a
classe média. O síndico esclarece que o órgão ambiental competente na atualidade é o Ibram,
mas que há litígio do Ministério Público e tentativa de retomar a competência ao tema para o
Ibama. A licença prévia do Ibama n° 12/2006 determina que o projeto urbanístico faça a
previsão do acréscimo de 10% no percentual de áreas verdes públicas, sendo que a área do
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Parque Ecológico Tororó não pode ser contabilizado neste percentual, informa ele. O projetc
urbanístico do Tororó estabelece 3,5% de EPC que significa Equipamentos Públicos
Comunitários tais como posto de saúde, bombeiros, informa o síndico. Espaço livre de uso
público são as praças, deve ser destinado a comunidade em geral e não somente do
condomínio, informa. As áreas verdes de uso público são exclusivas para preservação, podendo
ser, inclusive parque ambiental, comenta o síndico. Josué (L 100) diz que esta área de 10% é
para o bairro Tororó como um todo. Pergunta se esta área está garantida. O síndico esclarece
que em nenhuma das plantas os 10% estão garantidos, mas que a área de EPC na planta "A"
não está garantida, mas na planta B está garantida. Cláudia esclarece que na época das
negociações que, se não houvesse área no Tororó poderia ser feito dentro dos condomínios.
José Paulo (205) pergunta se uma praça atende esta reserva e pergunta se o Tororó deve pagar e
manter a área com vegetação nativa. Diz que o que precisamos é entender qual é a área
demarcada para ver o que tem e o que precisa ser comprado, inclusive pelos empreendedores e
não somente pelos moradores dos condomínios. O Síndico diz que o objetivo da assembleia é
discutir isto. O síndico acredita que 10% de cada parcelamento é um exagero. Acha mais
viável negociar com os órgãos outras condicionantes ambientais que podem atender o critério
de ser um bairro ecológico como bacias de contenção, coleta seletiva. Já temos 6,5% reservado,
mas há a necessidade de comprar área fora, informa o síndico. Menciona ainda as áreas do
Condomínio: Área total do condomínio: 379.613,76 m2, EPC (3,5%): 13.286,48 m2, ELUP
(3%); 11.388,41 m2, Reserva/ELUP (10%): 37.961,37 m2, informa o síndico. Eu, Edna (L
144), questiono se no Santa Mônica a exigência de 10% de área verde é feita e respeitada.
Josué pergunta se os 10% terá um custo para os condomínios ou se terá gestão dos síndicos.
Cláudia (Geo Lógica) acha que quem cuidará é o condomínio, mas o Governo deverá definir
isto. O síndico acha que dependerá do que o governo vai querer. Perguntas como quem irá
pagar o IPTU e demais custos não estão respondidas, diz o síndico. A Lei Complementar 457
de 2002 diz sobre os 10%, esclarece a Claudia (Geo Lógica). Ela diz que a Lei 6.566 que traía
do parcelamento urbano diz que cada setor tem um índice urbanístico definido pelo órgão local.
José Paulo (L 205) diz que os 10% são um condicionante para a licença ambiental. Fala sobre a
dificuldade de preservar e ao mesmo tempo ter uso público e que isto não está claramente
definido. O síndico reafirma que discorda dos 10% e que isto pode ser objeto de ação política
ou de processo judicial. Antecipando o item 2 da pauta, o síndico informa que área de 4,5 ha
está em torno de um milhão de reais o que daria uma taxa extra de R$250,00 por condómino
em um ano. Uma condômína pergunta sobre o empreendedor. O síndico diz que conversou com
o Sr Jaci e que este não deu nenhuma resposta ainda, mas que ele tem responsabilidades legais
pelo condomínio. O síndico informa que muitos terão alterações em seus lotes e que deverá
haver muita compreensão de todos. O pedido feito à Geo Lógica é de que estes impactos sejam
mínimos no projeto. Na proposta "B" o impacto é sobre lotes dos empreendedores. O síndico
esclarece que o comprador dotado de boa fé deve ser indenizado no caso de alterações. Na
proposta "B" 4 lotes devem ser desapropriados, sendo que os demais são dos empreendedores.
O síndico informa que este tema é uma segunda fase e não deve ser tratado agora. Marcelo (L
195) pergunta se o condomínio atende os percentuais e Claudia informa que não e sugere
passar para explicação das propostas. Sobre a Lei de 2006 ele pergunta se é anterior ao
condomínio. Josué pergunta ao Síndico se a área comercial é separada ou não do condomínio.
O síndico diz que entende que são dois condomínios, mas que a área, na planta, é considerada
conjunta. A área apresentada inclui a área comercial, afirma o síndico e que
administrativamente não é junto. A pergunta permanece sem uma resposta clara. A Geo Lógica
diz que está trabalhando conjuntamente. O síndico diz que será preciso ver este tema melhor. O
síndico diz que condomínio comercial é diferente. Cláudia diz que se o comercial não entrar, a
quantidade de área total para os 10% diminui. Para a regularização deve haver correspondem ca
entre o levantamento topográfico e a escritura, diz Cláudia. Juridicamente o condomínio
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comercial é separado do residencial, informa o síndico. Lea Márcia diz que normalmente áreas
comerciais têm tributação maior que residenciais. Se eles entram no todo, reduzirá os custos, se
está dentro do polígono parece não haver dúvidas, ela afirma. Quem pagou primeiro pagou os
custos de construção, logo cada condómino já pagou pela existência da área comercial, assim a
contribuição proporcional da área comercial deve, em tese, ser maior para compor os 10%,
argumenta Léa Mareia. Armando esclarece que o condomínio comercial existe e que a taxa é
separada. A assembleia volta ao tema central. Paulo (L203) recomenda que na próxima
assembleia o empreendedor venha. O síndico diz que o empreendedor foi convidado mas não
veio. O síndico diz que não é seguro vender nenhum lote mais na área que está sob análise para
atender as exigências de regularização. Bené diz que antes o Ibama não exigia os 10% somente
o Decreto exige. Oscar diz que noutros estados os 10% não são exigidos e sugere muita calma
para decidir as coisas. O síndico diz que o GDF considera o Tororó sensível e devido a isto fez
a exigência. O síndico acredita que o GDF pode recuar deste Decreto com o que concorda o Sr
Oscar. José Paulo diz que o empreendedor deveria pagar pelo licenciamento ambiental e
pergunta porque estamos pagando de novo esta assessoria da Tororó. O síndico diz que a
AETOR tem por objetívo a licença ambiental. A questão em pauta hoje é urbanística e não
ambiental, embora elas interfiram uma na outra, informa o síndico comentando também que o
condomínio é associado à AETOR. A Geo Lógica foi contratada pela AETOR para o projeto
ambiental e foi contratada diretamente pelo Parque do Mirante para o projeto urbanístico,
esclarece o síndico que enfatiza que as situações individuais serão tratadas depois. A
assembleia passa a analisar a proposta A que é como está hoje, com algumas alterações.
Cláudia (Geo Lógica) diz que na Assembleia de 21 de outubro de 2007 mostrou quais eram as
alterações necessárias na assembleia. Informa que necessita de 70 m de distância para a DF 140
(necessita de mais 15 m). O síndico diz que na proposta "A" a maior parte do muro é
aproveitada. Cláudia faz um comparativo com a área atual e o que se é proposto. O material
será disponibílizado para os moradores, diz. Cláudia diz que mesmo assim na proposta "A" há
ainda a necessidade adicional de 15 m para a faixa de domínio do DNER. Marcelo diz que na
parte de cima 3 m foram doados para o GDF e o condomínio recuou seu muro, diz que em
relação aos 10% o Ibama exigiu e o condomínio aceitou. O síndico diz que não foi pedida
opinião aos síndicos e que se trata de uma exigência do órgão. Cláudia diz que o sistema de
anel é preferido e que os cul de sacs exigem muita área e que a Caesb usa o sistema de anéis
para distribuição de água. Paula (L 166/165) diz que o Ville não teve projeto urbanístico e que
as ruas não atendem os padrões e que isto será necessário para a regularização. Sobre o sistema
viário, Cláudia diz que, tendo em vista o PDOT e o Estatuto das Cidades, a regularização pode
ser feita pela situação fática (como está o condomínio), Tony Duarte (lote 040) diz que, vindo
da reunião com Paulo Serejo (no Prive) questionaram a ele sobre a área para equipamentos
públicos e que o Paulo Serejo disse que isto seria algo a discutir, inclusive politicamente. O
síndico pede a palavra e esclarece que os 10% não são área para equipamentos públicos
coletivos - EPC. O Tony diz que na forma técnica é ísto, mas na forma política tudo é possível.
O síndico diz que procurará o Paulo Serejo na próxima semana para tratar do assunto dos 10%
e dos EPCs. Maria José (lote 259) pede a palavra e diz que o Paulo Serejo foi convidado por ela
a vir no condomínio e que se recusou pois não estava preparado no momento para falar do
Parque do Mirante. Informa que os condomínios estão justificando o assunto da área de
equipamento público obrigatório. Maria José, respondendo uma pergunta de morador, diz que
na sua opinião os projetos precisam dar entrada e que é mais fácil corrigir do que não ter nada
lá dentro. Fala sobre o comercial que tem convenção, existe e os moradores pagam, mas a área
é do Mirante. Josué diz que a planta "B" não existia, apenas foi dado o aval para ela ser feita. O
síndico pergunta se querem aprovar hoje. Maria José tenta explicar a diferença entre as plantas.
Diz que a planta "A" não atende nem o mínimo necessário. Josué diz que o empreendedor se
beneficiou no desenho original do condomínio. O síndico pede ordem para conduzir
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assembleia e diz que temos que entrar com o processo o mais rápido possível. Diz que a
diferença é que a planta "B" contempla o EPC com lotes do Jaci e não há necessidade de novas
compras (excetuando-se os 10%) Na planta "A" tem que comprar mais 1,2 ha para EPC
(excetuando-se os 10%). A votação na planta "A" recebeu 2 votos e a planta "B" recebeu 16
votos, sendo a vencedora. Assim, o síndico diz que a Geológica deverá finalizar com a planta
"B" e dar entrada no Grupar. O síndico reforça que irá falar com o Paulo Serejo e que tratará de
verificar as possibilidades comentadas. Josué diz que à Geo Lógica que o projeto que for
apresentado não se modifica mais, somente mediante necessidade de correção. A Geo Lógica
fica autorizada a dar andamento no processo. O síndico diz que no sábado o Governador vem
regularizar o Mónaco e convida a todos para se mobilizarem. Marcelo (L 195) diz que não
concorda nem com a proposta "A" nem a "B" e sim a original, afixada no mural. Como não
havia nada mais a ser deliberado, findou-se às 12:30 h a Assembleia e foi lavrada a presente
ATA, assinada pelo Síndico e Presidente da Mesa e por mim, Secretária.

Alexandre Luiz Rodrigu
Síndieo e Presidente daN
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