
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO DIA 07 DE FEVEREIRO
DE 2010 DO CONDOMÍNIO ECOLÓGICO PARQUE DO MIRANTE - DF - 140, KM 5,
SETOR HABITACIONAL TORORÓ - LAGO SUL BRASÍLIA-DF

As 9h30 horas do dia 07 de fevereiro de 2010, o subsíndico, Sr. Oscar Campos
iniciou os trabalhos, no hall de entrada da sede da administração, tendo a condômina
Fernanda Farias Medeiros, lote 125, se apresentado para presidir os trabalhos, sendo
aclamada por unanimidade. Os condóminos presentes sugeriram iniciar às lOh, para
possibilitar um quorum maior. As lOh, o Sr. Oscar deu por iniciados os trabalhos e, não
havendo quem se propusesse a fazer a ata, a condômina Andrea, lote 270, disse que poderia
fazer a ata. O Sr. Oscar explicou que a Assembleia estava sendo realizada consoante edital
de convocação publicado em 26/01/2010, por atender a todos os requisitos do art. 34, IV da
Convenção do Condomínio combinado com o inciso I, artigo 37 da mesma convenção e se
realizava ali, sem estrutura adequada, porque o Sr. Síndico Alexandre não disponibilizou a
chave e a estrutura da administração para a realização da mesma. A presidente, condômina
Fernanda explicou que seria seguido o edital publicado pelo Sr. Síndico, acrescido da
exposição do relatório da Comissão Especial instituída na Assembleia Geral Extraordinária
de 08/11/2009 com suas sugestões e deliberações a respeito, atendendo a vontade de 103
condóminos que subscreveram o edital de convocação registrado em cartório. A condômina
Andrea, lote 270, que presidiu a respectiva Comissão Especial, falou das inúmeras
dificuldades em se marcar uma nova Assembleia, como não houve disposição do Sr.
Síndico, foi necessário um processo desgastante de colher assinaturas, inicialmente 100,
sendo que o Sr. Síndico colocou os funcionários Flávia e Dênis para telefonar e irem até as
casas dos condóminos pedir a retirada das assinaturas, com o objetivo de desqualificar o
quórun previsto na convenção. Após, IO foram retiradas, houve uma duplicidade e uma
inválida, no entanto, mais 16 condóminos assinaram para que o quórun fosse atingido,
totalizando as 103 pessoas. Em seguida, apresentou o Relatório Final e afirmou que as
mudanças propostas no mesmo requerem quorum especial e que a principal conclusão da
comissão foi quanto à necessidade de profissionalizar a administração do condomínio, para
evitar as disputas e brigas entre condóminos que têm sido recorrentes.-Afirmou ainda que
hoje os condomínios estão preferindo entregar os serviços de administração, conservação,
limpeza e vigilância à empresas especializadas. Destacou o fator economia - os serviços
dessas empresas têm custos bem menores do que os praticados pelo próprio condomínio, e
também a maior facilidade na prestação de contas e transparência nos balanços - os gastos
extras desaparecem e são substituídos por uma taxa de manutenção fíxa. Defendeu a
inclusão desta discussão na próxima Assembleia. A condômina fez questão de fazer constar
em ata que registrou um boletim de ocorrência (número 8429) na 30a. Delegacia de Polícia
de São Sebastião para averiguação de fato estranho que ocorreu após ter aceitado presidir a
Comissão Especial e que ocorreu em 26/U/2009, quando o funcionário Celso Nunes
Ribeiro, da empresa de segurança Ágil, que presta serviços ao condomínio, interfonou ás
22h30 na sua residência procurando pela sua filha a mando da funcionária Flávia. A
condômina ligou para "a portaria quando chegou em casa, e o funcionário disse que fo
engano. A sra. Andrea foi a pé até a portaria e, numa terceira versão, o funcionário disse1

que o síndico queria falar com ela. Ela o fez ligar para o síndico na mesma hora e este
confirmou que queria desmarcar a oitiva que teria com a condômina no dia seguinte as 8
horas. No dia seguinte, prosseguiu a condômina, a funcionária Flávia ligou para sua casa à
7hlO, numa quarta versão, dizendo que tinha sido um engano. A sra. Andrea disse nada
mais poder dizer sobre o fato que ainda está em apuração. O condómino Toni Duarte
questionou sobre o aspecto legal da Assembleia que estava sendo realizada, o qual foi
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confirmado pelos condóminos Oscar, Herick, lote 133 e pela condômina do 331, a
advogada Liana de Carvalho e Souza, O subsíndico iniciou sua defesa relativa a uma
representação feita contra ele falando do envio das plantas (mapas) A e B para os
condóminos e para a Geológica. O condómino Sebastião Carneiro, do lote 301, disse que na
época não recebeu nenhum documento neste sentido via correios. O Sr. Oscar prosseguiu
dizendo que na Assembleia do dia 26 de junho de 2009 foi aprovado um mapa/planta pelos
condóminos, e que depois, vários condóminos reclamaram com ele que modificações
teriam sido feitas na planta aprovada em Assembleia. Oscar afirmou que numa reunião
realizada em sua residência, para pedir explicações ao Sr. Síndico Alexandre sobre as
negociações em tomo do lote 159, quando estiveram presentes Benê, Paulo Gabela,
Adriana, Oscar e Alexandre, o Sr. Síndico apareceu com uma planta alterada, onde foi
fechado o acesso de várias ruas, e que essa planta alterada e não a que foi aprovada em
Assembleia é que está no GRUPAR. E perguntou o que ele como subsíndico poderia ter
feito, a não ser enviar a carta à Geológica para tentar evitar as modificações. Ainda sobre a
representação, o Sr. Oscar disse que não houve as assinaturas de todos os membros do
Conselho Administrativo e que por isso a representação não teria como prosperar.
Referente aos possíveis danos reclamados pela condômina Edna, a mesma já deu entrada
num processo contra ele na justiça e não tem cabimento trazer para a Assembleia uma
discussão que é a justiça que vai decidir. O condómino Josué, lote 318, afirmou que na
última Assembleia, a Comissão Especial não tinha sido criada para investigar o assunto do
lote 159 e nem para fazer nenhum relatório e que deveria ter sido marcada uma nova
Assembleia para discutir o assunto. Disse que a mudança da planta ocorreu porque, no
passado, foi feito um acordo entre o então síndico Elisário e os empreendedores, e que na
Assembleia que discutiu o assunto ficaram várias pendências para se discutir depois. A
condômina Liana, lote 331, afirmou que para se mudar o que foi votado em Assembleia, só
com 50% mais l dos proprietários. A condômina Edna questionou a legalidade da
Assembleia que estava se realizando e o ataque velado a sua moral diante da sua família. O
condómino Toní Duarte disse que qualquer um que seja síndico tem que dar 6 horas diárias
para compensar o prolabore recebido, falou das lutas do início para a regularização do
condomínio e das gestões do Elisário e do Paulo. Afirmou que a Assembleia não teria
legitimidade para votar nem a saída do Oscar nem do síndico. Afirmou que vem sendo
atacado pelo condómino Oscar e indagou o que faz um cidadão desse operando contra a
vontade da maioria e concluiu dizendo que não aceita que se questione a sua vida pessoal.
Questionou a condômina Maria José por que nós pagamos o condomínio comercial se não
temos lote lá. Disse que muitas vezes o cidadão não paga seu lote não é porque é caloteiro.
A dívida é entre o condómino e a administração e ninguém tem que ficar falando isso pra
todo mundo. O condómino Herick disse que não se sente representado pelo jornal do Sr.
Toni. Afirmou que o Sr. Alexandre levou l ano e 3 meses para entrar com a documentação
no GRUPAR. E pediu que problemas pessoais sejam tratados pessoalmente ou na justiça.
Herick rebateu a afirmação de Josué quanto às atribuições da Comissão Especial e afirmou
que elas estão todas registradas em Ata da última Assembleia. Propôs que o Sr. Oscar cobre
o atestado médico do Sr. Síndico e que, na impossibilidade deste por motivo de saúde, o Sr.
Oscar assuma como síndico. Herick relatou o caso do seu lote que o Sr. Síndico enviou-lhe
e-mail orientando o avanço até o muro e , depois, o recuo. A condômina Maria José
lamentou a guerra entre os condóminos para se tratar de assuntos particulares e pediu ao Sr.
Toni Duarte que explicasse por que foi eleito e depois abandonou o Conselho Fiscal e este
argumentou falta de tempo. Respondendo a questionamentos sobre o Condomínio
Comercial, Maria José explicou que quando o empreendedor fez os primeiros projetos, o
condomínio comercial já estava no mapa. Disse ainda, que a condômina Georgina entregou
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