
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO
CONDOMÍNIO ECOLÓGICO PARQUE DO MIRANTE

Aos sete dias do mês de março de 2010, às dez horas, em segunda
chamada, reuniram-se os Srs. Condóminos, em Assembleia conforme lista de
presença.

Ao iniciar os trabalhos, foi lida pelo Sr. Paulo Gabêta, a carta do Sr.
Síndico, justificando sua ausência por problemas de saúde e nomeando o
Presidente do Conselho Administrativo, Sr. Paulo Gabêta, para Abertura dos
trabalhos. O Subsíndico, Sr. Oscar Campos, tomou a palavra e falou que
assumiria os trabalhos, pois na ausência do Síndico ele era o sucessor legal.
Após discussão, ficou acordado que ambos abririam mão de conduzir a reunião
e foi dado inicio à Assembleia, ficando com a presidência dos trabalhos o Sr.
Éden Morata (G-184), cabendo a mim, Fernando Nobre Koch (F-156),
secretariar a mesa.

Na sequência foi colocado em pauta o primeiro Item do Edital: Como lido
anteriormente, era apenas a carta, datada de 04/03/2010, com a justificativa da
ausência do Síndico na reunião por motivos de saúde. Os sub itens 1.1 Informe
administrativo e 1.2 Informe do Processo de Regularização do Condomínio
não foram comentados pelo fato do Síndico não estar presente e não ter
deixado orientações com ninguém a respeito dos tópicos. Tal assunto,
Regularização do Condomínio, importante para os Condóminos, pelo visto, era
de desconhecimento do Subsíndico e do Presidente do Conselho, senhor
Paulo Gabêta.

Em seguida foi colocado em pauta o Item que trata a respeito da
Deliberação pertinente do processo eleitoral do Conselho Administrativo
provisório com mandato de abril a julho de 2010, tais como: eleição dos
membros da Comissão Eleitoral, definição da data de inscrição das chapas e
data de eleição; e ou a contratação de um Síndico profissional e ou
Administradora de Condomínio. O Sr. Éden (G-184) alertou aos presentes do
perigo de se contratar um Administrador terceirizado, citou suas experiências
negativas com essas terceirizações. O Sr. Irondes Elias (Lt 254/255 e 341/342)
falou de sua vasta experiência profissional e que tem observado brigas internas
na atual administração e que, na sua opinião, teríamos que eleger pessoas
totalmente neutras, no caso de uma nova eleição. A Sra. Liana (Lt. 331)
também falou que terceirizados deixam muito a desejar e criam empecilhos no
caso de rescisão de contratos e ao contrário do Sr. Irondes, ela pensa que
pessoas que já participaram da administração devem sim poder se eleger, pois
muitas vezes já sabem o caminho e os contatos nos órgãos competentes. O Sr.
Tony (Lt 040) lembrou que o culpado de tudo nem sempre é o Síndico, pois ele
trabalha juntamente com os Conselhos, podendo a terceirização ser uma saída
que só saberemos de tentarmos. O Sr. Oscar - Subsíndico, falou que é uma
inverdade a carta apresentada pelo Síndico na parte que trata da renuncia dos
membros do Conselho de Administração, pois não existe ou se existe, não foi
divulgado até o momento nenhuma renuncia por escrito de nenhum dos
membros, ao contrário, foi apresentada uma carta da Sra. Edinei de Oliveira,
que é membro do conselho administrativo, onde diz que não renuncia e está
apta a assumir as obrigações que forem necessárias, inclusive ser Subsíndica,
caso seja necessário. O Sr. Tony solicitou ao Presidente da Assembleia que
retirasse o microfone reserva da mão do Sr. Oscar, para que o mesmo não
interrompesse a reunião tantas vezes. O Presidente da Assembleia perguntou
se havia quorum suficiente para destituir a atual Administração. (Síndico,
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Subsíndico e Conselho Adm. e qual o quorum previsto na Convenção para a
destituição do Conselho de Administração. Foi informado que seriam de 2/3
dos Condóminos. Como o quorum não condizia com o informado dos
proprietários presentes, nada poderia ser feito. A Sra. Andréa (Lt 270) Não
concordou com novas eleições uma vez que temos de seguir as regras e
normas vigentes no Condomínio. Citou o Jornal do Sr. Tony, que se Chama:
Informe Mirante, como se fosse a voz da comunidade. Foi solicitado que mude
o nome pois não retraia a vontade da comunidade e sim a opinião única e
exclusiva de quem o redige, o próprio Sr. Tony Duarte. O Sr. Tony, no seu
direito de resposta afirmou que o nome não tem relação ao do Condomínio. A
maioria absoluta dos presentes concordou em que se mude o nome do jornal.
O Sr. Marcelo (Lt 195} falou que o Condomínio está largado, pela briga
individual dos membros da Administração em dirigirem o Condomínio, citou
ainda o alto pró-labore que o Sindico recebe, mas foi alertado pela mesa que
isso não poderia ser mudado, pois havia sido aprovado no orçamento anterior.
A Sra. Maria José (Lt, 259) disse estar assustada com a atual situação do
Condomínio, lembrou que ninguém do atual Conselho renunciou, apenas
aventaram a possibilidade de renúncia, no próximo dia 31/03/10, e cobrou o
cumprimento do previsto na Convenção e no Código Civil em vigor no que diz
respeito a ocupação dos cargos, se porventura a renuncia vier a ocorrer de
fato. Disse a todos que não é no grito que iremos resolver a situação do
Condomínio, observou que o edital de convocação está em desacordo com a
Convenção do Condomínio e que a Assembleia estava sendo induzida a erro, o
que também é grave. Alertou que precisamos de cuidados no Condomínio,
citou de exemplo a Dengue, mas que enquanto isso a Administração briga
entre si e nada faz. Foi comunicado aos presentes pelo Sr. Fernando Koch (F-
156) que na semana passada foram colocadas pedras de cloro em cada uma
das bacias de contenção do Condomínio. A Sra. Maria José reiterou a
observação da Sra. Andréa (Lt 270) no que diz respeito ao Jornal do Sr. Tony
Duarte, que tem usado seu informe para atacar pessoalmente vários
condóminos se referindo a eles com xingamentos e acusações, citando o seu
caso e mostrando o jornalzinho que ele a colocou como ladra, pois a acusa em
um dos seus últimos impressos, de ter superfaturado obras quando esteve
como síndica do condomínio. O Sr. Tony Duarte elevou o tom de voz e
interrompeu a Assembleia, momento em que muitos condóminos se retiraram
esvaziando-a. O Presidente interrompeu a Assembleia até se acalmarem os
ânimos, passado alguns instantes foi votada a continuidade da reunião, mas
que todos se ativessem tão somente aos itens da pauta. O Sr. Sérgio Moura
defendeu a redução do Pró-labore do síndico, A Sra. Maria José {Lt 259)
lembrou que julho próximo é mês de eleição e que quem for eleito trabalhe
para a alteração da Convenção, para que tenhamos mais flexibilidade nas
ações, pois os assuntos sugeridos para deliberação ferem a Convenção e que
por ela ser presidente do Conselho Fiscal é seu dever avisar a todos para que
não incorramos todos no erro de deliberarmos atos considerados ilegais. A Sra.
Liana {Lt 331) falou sobre a regularização, citou falhas no mapeamento de
Brasília, escrituras falsas e ações de reconhecimento por áreas que se
arrastam até hoje na justiça, causando uma lentidão em todo e qualquer
processo de regularização e que ainda o melhor seria se tivéssemos uma
Administração do bairro Tororó. Disse ainda, que em sua opinião, as atas do
Condomínio deveriam ser manuscrita, sendo redigida na hora, sem ser editada
posteriormente para registro em cartório como tem acontecido, pois segundo
ela, as atas que tem recebido não retratam o que aconteceu de fato na
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Ao constatar a grande insatisfação dos condóminos para com a atual
Administração, o Presidente da reunião propôs então a suspensão da
Assembleia, até o dia 28/03/2010, para que seja feito novo edital de
convocação específico para a destituição de todo o Conselho de
Administração, esperando que se consiga as assinaturas válidas, como prevê a
atual Convenção. Colocada em votação foi aprovada por unanimidade dos
presentes, conforme lista assinada. Caso não seja alcançado o quorum
necessário para a destituição, como a grande maioria dos Conselheiros
renunciarão junto com o Síndico, no dia 31/03/2010, o senhor Oscar e quem
ficar com ele assumirá a Administração do Condomínio pelos 4 meses que
restam. O Sr. Oscar, atual Subsíndico, falou que não renuncia, pois não seria
covarde a tal ponto e que pretende sim, conduzir o Condomínio até o termino
da gestão, caso o Síndico venha a renunciar. Falou também, que se a questão
é o pró-labore mensal ele abre mão. A Sra. Edna (Lt. 159) falou que as atitudes
do Subsíndico são pessoais contra alguns moradores e alertou os presentes
para que pensem bem nos seus votos.

No Item 4: Foi lida a ata da reunião anterior, marcada com a mesma
finalidade. O Sr. Paulo Gabêta lembrou que o Síndico pode convocar e adiar
Assembleias e que nesse caso ele havia adiado para a presente data. A Sra.
Andréa (Lt 270) contestou esse fato, pois para adiar o Sindico não cumpriu o
prazo legal de 10 dias, estabelecido na Convenção e Código Civil, portanto a
reunião se tornou válida. Maria José alertou que uma Assembleia convocada
dentro dos preceitos legais só pode ser anulada por um Juiz de Direito. O Sr.
Marcelo {Lt. 195) mais uma vez falou para os presentes que isso tudo que está
acontecendo não passa de brigas pessoais. O Sr. Fernando (Lt 224) falou que
se a reunião anterior foi legal, pode não ter sido moral.

Ficou então suspensa a reunião e sua conclusão, no dia 28/03/2010,
definirão os seguintes assuntos que constarão do Edital de Convocação
específico para esse fim, conforme aprovado nesta Assembleia, em votação
escrita e assinada pelos Condóminos:

1 - Votar a destituição de todo o Conselho Administrativo;
2 - Formar a Comissão para o mandato tampão que administrará o

Condomínio, até julho/2010, quando então ocorrerá nova eleição para o novo
biénio.

Nada mais havendo a ser tratado foi encerrada a Assembleia e lavrada a
presente Ata, assinada por mim, Secretário, e pelo Presidente da Mesa.

Brasília, 07 de março de 2010.
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