
ATA DA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DO CONDOMÍNIO ECOLÓGICO PARQUE DO

MIRANTE, REALIZADA NO DIA OITO DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E NOVE.
i

No dia oito de novembro de dois mil e nove, reuniu-se de forma extraordinária a Assembleia
Geral do Condomínio Ecológico Parque do Mirante, na Administração do Condomínio, sito à

Rodovia DF 140, km 5, Distrito Federal, para deliberar acerca da pauta requisitada por 108

condóminos subscritos em abaixo-assinado do edital de convocação publicado no dia 28 de

outubro de dois mil e nove que abordava dois tópicos, onde o primeiro tópico, chamado de A,

versava sobre esclarecimentos do Síndico e dos envolvidos quanto à sua participação na

negociação do lote 159 e suas consequências; e o segundo tópico, chamado de B, que versava

sobre ouvir o posicionamento do Conselho Fiscal do Condomínio sobre os fatos expostos. Às

9:30 h, em primeira convocação, o Síndico, Sr. Alexandre Luiz Rodrigues Alves, abriu os
trabalhos, e me convidou, Melissa Monteiro para ser Secretária da Assembleia, e eu aceitei,

porém não havia "quorum" para deliberar. Às 10:10 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

Alexandre Luiz Rodrigues Alves, dando boas vindas a todos, informa que eu, Melissa Monteiro,
aceitei ser Secretária da Assembleia. O síndico Alexandre iniciou a assembleia, mas o

condómino Herick, do lote 133, requisitou que conforme a convenção deveria haver um

presidente para conduzir a assembleia. A condômina Andréa, do lote 270 se candidatou e a

assembleia assentiu. Andréa requisitou que o síndico iniciasse seus esclarecimentos.

Alexandre primeiramente informou que convidou a moradora do lote envolvido e seu

advogado, para participarem da assembleia. O condómino Oscar posjcíonou que houve

alteração do edital de três itens para dois itens. Não obstante, o item excluído era a proposta

de destituição do atual síndico. A presidente colocou que deveria ser seguido o edital de

convocação, portanto, somente os dois itens indicados. O lote em questão foi do proprietário

Gabriel, ns 159, originalmente do empreendedor Jaci. Foi feita a leitura do histórico entregue

em folha impressa para cada condómino presente na assembleia, assim como, Alexandre fez

uma explicação do caso. Esse histórico referia-se a todos os processos envolvidos no caso da

venda em leilão do lote em questão elaborado pelo próprio Alexandre. Após a leitura, o

síndico posicionou ser relevante ouvir a outra parte envolvida, a condômina Edna. O

condómino Herick registrou que considerava desnecessária a manifestação da moradora. Mas

Edna contrapôs que isso seria importante, pois seu nome tem sido citado de forma

desfavorável. E seguiu relatando sua versão sobre os acontecimentos relacionados ao lote 159.

A presidente questionou se algum presente gostaria de se manifestar. Em resposta, o

condómino Marcelo, do lote 195, questionou sobre a procuração emitida por Gabriel para

Edna. O síndico revelou que não havia violado a Constituição Federal, nem o Código Civil,

havendo legalidade nessa prática. Maria José, do lote 259, e presidentè(do conselho fiscal

argumentou que o conselho é independente, mas ainda assim consultou um advogado que

esclarecesse sobre o processo de venda informando-a que não ocorreu conforme os ditames
da convenção coletiva do condomínio e entregou cópia impressa da ata da reunião do

conselho fiscal realizada em catorze de outub.o do ano de dois mil e nove sobre o processo de

venda do lote 159, a cobrança dos 30% de inadimplentes e o atraso na entrega mensal dos

balancetes juntamente com representação do subsíndico. Por essa razão, Maria José propôs
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da abertura de precedentes para facilitação nos processos de aquisição de lotes tornando a

administração do condomínio uma "corretora" que possibilita propostas indevidas dei
negociação. O condómino Josué posicionou que deveriam ser vedadas as possíveis brechas do

artigo 47 e propôs sua revisão como uma das metas da comissão. Em contrapartida, o morador

relembrou sobre o tempo de aprovação da planta proposta pela Geológica em 2006. Sua

colocação objetivou mostrar que muitas vezes as ações dessas comissões têm sido inócuas. A

condômina Paula, lotes 165/166, exemplificou que no Condomínio Vifle de Montagne não é

obrigatória a publicidade dos lotes e seus leilões. O síndico Alexandre requisitou acompanhar,

apenas como'ouvinte, das reuniões dessa comissão. Houve manifestação contrária da

assembleia e a Presidente deu continuidade requisitando votação para dois formatos de

comissão: um seria uma comissão independente para a averiguação dos dados relativos à

venda do lote 159 dentre as outras demandas sugeridas nessa assembleia, proposta pela

Maria José; e outro que seria a averiguação ser realizada pelo próprio Conselho Fiscal pelo

próprio síndico. A primeira proposta foi vitoriosa por unanimidade e ficou assim definida a

COMISSÃO PARA AVERIGUAÇÃO: Paula Denise de Pina - lote 165/166, Alessandro Rodrigues

Faria - lote 282, Andreia Chagas Cerqueira - lote 270 e os DADOS A SEREM AVERIGUADOS

PELA COMISSÃO: Processo relativo à venda do lote 159; Cobranças relativas às ações do

síndico feitas pelo documento apresentado na assembleia pelo conselho fiscal; Revisão do

artigo 47 da Convenção Coletiva. O condómino José Veríssimo requisitou que se definisse um

prazo para a apresentação de um relatório com foro na própria administração do condomínio.

A Presidente questionou a assembleia sobre o prazo possível. Sendo assim ficou estabelecido o

prazo de 20 dias, com reuniões nos finais de semana por questões de rotina de trabalho de

cada participante. A assembleia finalizou com manifestação do síndico Alexandre que

esclareceu ter tomado ciência do documento do conselho fiscal nessa assembleia e estar

disposto a ser averiguado e caso a maioria comunidade considere necessária sua saída da

administração do condomínio, ele deixa seu cargo à disposição. Evidenciou que

independentemente do desfecho dessa situação, seu desejo é a harmonia dessa comunidade.

Mais uma vez, esclareceu que todo o processo de venda do lote 159 ocorreu dentro da

legalidade. Também posicionou que não está descrito na convenção que não é possível fazer

acordos com lote em processo de leilão, então considera pertinente que uma decisão da

assembleia defina essa questão. A Presidente da mesa finalizou os trabalhos do dia.
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