
Ata de Assembleia Geral Extraordinária
Condomínio Ecológico Parque do Mirante

Aos dezessete dias do mês de maio de dois mil e nove, reuniu-se de forma 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 06 de maio de dois mil e nove que abordava dois tópicos,
onde o primeiro tópico, chamado de A, era esclarecimentos e definições sobre a regularização
ambiental e urbanística do Condomínio e do Setor Habitacional Tororó e ainda sobre limpeza de lotes e
o segundo tópico, chamado de B, era analisar e deliberar sobre a proposta de revisar o Regimento
Interno do Condomínio Ecológico Parque do Mirante, conforme prevê o Artigo 85 da Convenção do
Condomínio, que passaria a ter a redação proposta pela Comissão das Pendências da Convenção,
Regimento Interno e Normas de Ocupação e Construção do Condomínio Ecológico Parque do Mirante,
eleita em Assembleia Geral Ordinária realizada no dia 27 de julho de 2008, proposta essa que foi
enviada em anexo ao Edital de Convocação para todos os Condóminos e afixada , juntamente com o
Edital de Convocação no Quadro de Avisos do Condomínio. Ás 09:30 h, em primeira convocação, o
Síndico, Sr. Alexandre Luiz Rodrigues Alves, abriu os trabalhos, e me convidou, José Veríssimo para
ser Secretário da Assembleia, e eu aceitei prontamente, porém, não havia "quorum" para deliberar. Às
10:26 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, José
Veríssimo, aceitei ser Secretário da Assembleia, e que Oscar Campos, da já citada Comissão das
Pendências, será o Presidente da Mesa, com o que todos concordaram, e apresenta a pauta da
Assembleia, afirmando que iria discorrer brevemente sobre o tópico chamado de A do Edital,
esclarecimentos e definições sobre a regularização ambiental e urbanística do Condomínio e do Setor
Habitacional Tororó e ainda sobre limpeza de lotes, e que em seguida passaria a palavra para o
Presidente da Mesa que abordaria o chamado tópico B, a proposta da Comissão das Pendências. O
Presidente da Mesa, Oscar Campos, perguntou a todos se havia necessidade da leitura da ata anterior,
uma vez que todos receberam uma cópia, ao que todos concordaram que não era necessário a leitura
para não atrasar os trabalhos. O Condómino Marcelo Menezes de Abreu, do lote 104 solicitou que o
Presidente da Mesa assinasse uma declaração sobre o impedimento dele, Marcelo, em votar.
Retomando suas explicações sobre o tópico A do Edital, o Sindico Alexandre fez uma explanação geral
sobre a regularização do Condomínio, falou sobre a Associação de Moradores, sobre a licença prévia
do IBAMA, que aprova o bairro Tororó no DF, e informa que foi aprovado o projeto urbanístico por
decreto do DF. O Condómino Josué, lote 100, solicita acesso ao projeto, ao que Alexandre disse que
vai disponibilizar o projeto do bairro Tororó. O Condómino Gil, lote 174 questionou a posição do
condomínio na região ao que Alexandre afirmou que o bairro Tororó é ecológico, com tratamento
misto, urbanismo tradicional e ecológico e que prevê 10% de área verde nos condomínios, e que essa
área é ambientalmeníe protegida. Alexandre continuou afirmando que um decreto passou o
licenciamento da área federal para o IBRAM, que detém controle urbanístico e ambiental, porém, na
época do IBAMA, este pediu uma série de projetos complementares e existe entendimento de que estes
projetos são de caráter governamental, e acredita-se que deve haver facilitação quanto a esses projetos.
O Condómino Marcelo, lote 195, arguiu sobre os 10% de área verde e Alexandre disse que esta é uma
questão que já vem de algum tempo, e que o Santa Mônica solicitou acréscimo de terreno, de modo que
gerou embargo nas matrículas dos condomínios, que foram geradas desde 1998. O Condómino Felipe,
lote 338, falou sobre o embargo da questão fundiária, O Condómino Josué, lote 100, falou sobre o
tamanho e extensão da gleba. A condomina Alice, do lote 85, disse que quando for ajuizado ação que
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disponibilizasse informação. O Condómino Carlos do lote 60 falou sobre as glebas bloqueadas.
Alexandre disse que temos que viabilizar a Associação. Este Secretário. José Veríssimo, lote 182,
afirmou que a ativação da Associação é importante por fatos imprevistos que demandariam problemas
de inventário do lado do empreendedor que nos vendeu os terrenos. O Condómino Oswaldo, do lote
141, questionou porque não agirmos em paralelo. O Condómino Gil. lote 174 solicitou que ativássemos
a Associação. A Condomina Maria José, do lote 259, disse que a Associação já está criada, os
empreendedores queriam agilizar o registro, porém, nenhum cartório quis fazer o documento do
Condomínio. Disse que pensou até em registrar a escritura do Condomínio em uma cidade de Goiás. O
Condómino Oscar, lote 196, disse que a Associação já existia desde 2003. porém, no estatuto, não
estava claro a questão das escrituras. Maria José disse que precisava fazer nova eleição para a
Associação. O Condómino Irondes Elias, lotes 254, 255, 341 e 342, disse que a escritura deve ser feita
em Brasília para ter mais segurança, O condómino Felipe, lote 338, discorreu sobre a questão fundiária
e urbanista, ao que o Condómino Osvaldo, lote 141, disse que a operacionalização da questão fundiária
pode ser feita em paralelo com a questão urbanística. O Síndico Alexandre disse que foi aprovada em
Assembleia de 2007, diretrizes para o projeto urbanístico, porém, para fins de legitimidade é
necessário, primeiro, uma ata de Assembleia que aprova a planta urbanística feita pela Geológica e.
segundo, que houve uma mudança em relação aos 10% de área verde, que foi feito um acréscimo em
exigências para as áreas de utilidade pública, 6,5%, totalizando 16,5% de exigências em área. Informou
ainda que existe a possibilidade de comprar área contígua para disponibilizar as exigências de 10% ou
de 6,5%, e que a Geológica deve apresentar as duas versões do projeto em Assembleia. O Condómino
Ale Fali, lote 139, comentou sobre uma comunicação do Sr. Oscar Campos, que citava a AETOR. O
Síndico Alexandre explicou que essa comunicação era do Condómino Oscar Campos. Oscar disse que
a comunicação dele apenas reproduzia uma Ata do Condomínio Santa Barbara, demonstrando que
quem não entrou na AETOR antes, ia ter que entrar agora. O Condómino Ale Fali disse para ter
cuidado com as informações que são disponibilizadas para evitar falha de comunicação. O Síndico
Alexandre disse que o IBAMA havia solicitado uma Associação e a legitimidade cabe a AETOR que já
se encontra consolidada. Disse ainda, que temos que adquirir uma área fora do condomínio, tanto para
atender a planta de outubro de 2007 que previa a eliminação de 11 lotes e atender a exigência de
37.268,02 m2, como para atender a planta atual com a exigência de liberar 45.374,70 m2, isso sem
alterações significativas, apenas para quem tem lotes próximo ao muro. O Condómino Osvaldo, lote
141, questionou se o parque interno entra na questão ao que Alexandre respondeu que sim. O
Condómino José Paulo, do lote 205 sugeriu que fosse apresentada em mapa a proposição esclarecedora,
ao que Alexandre respondeu que pretende fazer todo o processo de forma transparente e que
precisamos marcar a próxima assembleia para ratificar a planta. A Condomina Francisca, lote 235,
questionou se o Jaci e o outro proprietário não podem doar os terrenos para formar a área necessária ao
que Alexandre respondeu que alguns juristas alegam que isso é possivel, porém a questão pode parar na
justiça e que é melhor termos uma conversa amigável e tentarmos evitar o confronto, e que temos lotes
e recursos para adquirir a área e cumprir a exigência. O Condómino Ale Fali, lote 139, disse que a rua
da integração gerava espaço e agora quem pegou uma parcela maior de terreno tem que indenizar quem
perdeu ao que Alexandre respondeu que precisamos primeiro informar e em Assembleia futura e, que
quando tivermos o processo no GRUPAR, aí, então teremos avançado. O Condómino Josué, lote 100,
disse que não devemos brigar. O Condómino Carlos, lote 85, disse que estava preocupado com a
regularização, pois participou de uma Assembleia em outro Condomínio da região onde estava presente
o Sr. Paulo Serejo, do GRUPAR, e o mesmo se mostrou muito acessível. Disse que já existe norma e
que precisamos acelerar ao que Alexandre respondeu que primeiro temos que aprovar a planta do
Condomínio em Assembleia e dar entrada do processo no GRUPAR antes de buscar apoio político do
Sr. Paulo Serejo. O Condómino Marcelo do lote 195 disse que está preocupado com a acão do síndico
há 9 meses sobre essa questão, disse que o projeto está parado na Geológica, houve roubos no
Condomínio, citou problemas diversos, sobre questões de segurança. Carlos, lote 85, reitera as criticas
de Marcelo, lote 195. O Condómino Ironde Elias, cita problemas que teve de roubo de tijolos e limpeza
de lotes. O Condómino José Borges, lote 114, disse que já viu vigias dormindo e que relatou no livro.
A Condomina Francisca, lote 235, citou questões de segurança, na hora do almoço. Oscar, lote 196,
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entrou em discussão com Marcelo, lote 195. Alexandre coloca que a empresa foi substituída e propõe
que o valor da taxa pode ser aumentado caso a comunidade decida por uma equipe de vigilantes .
Alexandre diz que está atento ao processo de substituição da empresa de segurança. Alexandre
continua a exposição e diz que necessita de mais 3 assembleias, no máximo, para atender ao processo
de regularização sendo que para a primeira assembleia precisamos ter na pauta, a apresentação de
propostas para a compra de terrenos fora do Condomínio, mas localizados no Tororó, para
cumprimento das exigências, e a exposição pela Geológica da alteração dos lotes e, para apresentação
de propostas de terrenos é criada uma Comissão Especial de Apoio a Regularização, na forma do artigo
35 da Convenção, composta pelos Condóminos Salomão, lote 233, Maria José, lote 259 e Luiz
Cleriston, lotes 354, 84 e 86, sendo que essa assembleia será para tratar dos assuntos de regularização
fica marcada para o dia 07 de junho de 2009. O Condómino José Paulo, lote 205, reclama de um
sistema de informações sobre a natureza dos imóveis e informações via e-mail sobre questões
cotidianas. Oscar, lote 196, afirma que a Assembleia do dia 07 depende da disponibilidade da
Geológica e Gil, lote 174, diz que deve respeitar a individualidade. Alexandre afirma que necessitamos
de reformulação do sistema de segurança e que isso deverá ser deliberado pela Comunidade e não pela
Administração. Com relação à limpeza de lotes, Alexandre disse que, que todos os proprietários dos
138 lotes vagos existentes foram cobrados, 57 lotes já foram limpos pela Administração e custeados
pelos próprios condóminos, 10 lotes foram limpos pelos próprios condóminos, 6 lotes foram roçados
pela Administração, lotes na justiça e nossos lotes, e que 65 não atenderam ao pedido da administração.
Assim, a administração irá limpar os lotes faltantes e multar os seus proprietários, além de não emitir
nada consta enquanto não for paga a limpeza dos lotes. A Condomina Paula, lotes 165 e 166, discorre
sobre regularização de terrenos e diz que quer acesso ao síndico, acesso ao telefone celular. Os
Condóminos Luiz Cleriston, lotes 354, 84 e 86 e Carlos, lote 85, também discorrem sobre a dificuldade
de entrar em contato e ter acesso ao síndico. O Condómino Ale Fali diz que o processo de gestão
participativa é importante. O Condómino Carlos, lote 60, diz que comprou um lote na Rua C e que lá
existem muitas casas mal cuidadas e abandonadas e que o Condomínio deve proceder a limpeza de
lotes e pede para marcar uma assembleia para assuntos de administração e outra para a regularização,
ao que este Secretário, José Verissimo, lote 182, propõe Assembleia permanente, em caráter
extraordinário até serem, então dirimidas as questões prioritárias ou urgentes, procedimento este, que
evita repetição de procedimentos formais que legitimam cada Assembleia. O Condómino Fernando,
lote 224, discorre sobre limpeza de lotes e Alexandre propôs uma Assembleia Geral para o dia 31 de
maio de 2009 para tratar de assuntos administrativos e outra para o dia 07 de junho de 2009 para tratar
da regularização. Terminada a explanação do Síndico Alexandre sobre o Tópco A do Edital, às 12:00 h,
a palavra foi passada para o Presidente da Mesa, Oscar Campos, para tratar do tópico B do Edital, a
proposta de reformulação do Regimento Interno, aonde Oscar explicou que em 27 de julho de 2009 foi
eleita a Comissão para tratar de Pendências da Convenção, Regimento Interno e Normas de Ocupação e
Construção, porém existem vários outros aspectos pendentes como definição de fossa séptica, coleta de
lixo, etc., que não estão sendo definidos nesse momento, até porque o Condomínio não está totalmente
ocupado e existem assuntos que dependem de definição de outros Órgãos ou Organismos
Governamentais. Explicou ainda Oscar que para chegar a essa proposta ouviu os integrantes da
Comissão, os integrantes da última Comissão do Processo Eleitoral e pesquisou outros Regimentos
Internos de outros Condomínios e principalmente, o mais importante na proposta é a adequação da
lesgislação do Condomínio ao Código Civil de 2002. Iniciada a votação da proposta, pelos artigos que
compõem o Capitulo IX do Regimento Interno, Dos Controles Administrativos, Financeiros e
Contábeis, Oscar explica que o atual artigo 43 do Regimento Interno está sendo suprimido, e o que está
sendo proposto para o novo artigo 43 é o atual artigo 44 do Regimento reescrito, com o que todos
concordam e aprovam o novo artigo 43 que especifica que UA Administração do Condomínio
Ecológico Parque do Mirante deverá cobrar dos condóminos e moradores o ressarcimento de valores
referentes aos danos causados aos bens comuns ou aos equipamentos do Condomínio, por eles
originados". Em seguida foi votado novo artigo 44 proposto para o Regimento Interno que Oscar
explicou tratar-se integralmente do atual artigo 45 que já estava aprovado, porém, os Condóminos Ale
Fali, lote 139 e Carlos, lote 85, sugeriram um pré-orçamenío de infraestrutura para a criação da taxa de
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poupança, e como houve várias discussões, foi efetuada votação que apontou 11 votos favoráveis a
aprovação do novo artigo 44 proposto e 9 votos para mudança do texto, e então o novo artigo 44
aprovado especifica que "Poderá ser criada taxa extraordinária em regime de poupança, visando à
formação de capital para custear obras de infraestrutura, ouvida a Assembleia Geral dos
Condóminos e observando o disposto no artigo 45 da Convenção". Nesse momento o Condómino
Eric, lote 133, sugeriu que a aprovação das propostas privilegiassem os pontos que todos concordavam
para termos maior celeridade e produtividade. Reiniciada a votação novo artigo 45 proposto e
aprovado por todos especifica que "Em havendo superavit nas contas mensais do Condomínio, a
Administração poderá depositar parte deste superavit na conta poupança do Fundo de Reserva". O
novo artigo 46 proposto e aprovado por todos especifica que "Todos os custos, sejam financeiros,
judiciais, advocatícios ou outros, oriundos de processos de cobranças de débitos, promovidos pela
Administração do Condomínio, junto aos condóminos deverão ser suportados integralmente pelos
condóminos devedores" . O novo artigo 47 proposto e aprovado por todos especifica que "Fica
vedado à Administração do Condomínio revisar e/ou reparcelar acordos administrativos, e rever
acordos judiciais em andamento, já celebrados". Os novos textos propostos para os artigos 48 e 49
propostos foram excluídos pela maioria. O artigo 50 proposto passou a ser o novo artigo 48 aprovado
por todos que especifica "Fica vedado à Administração do Condomínio Ecológico Parque do
Mirante contratar moradores do Condomínio, condóminos ou locatários, para a execução de
qualquer serviço» com vinculo empregatício, mesmo em caráter temporário ou terceirizado" . O artigo
51 proposto passou a ser o novo artigo 49 aprovado por todos especificando que "Os Condóminos-
proprietários do Condomínio, e seus descendentes ou parentes, não podem exercer funções na
Administração do Condomínio, exceto para os cargos eletivos previstos na Convenção, e, ressalvados
o previsto no Art. 35 da Convenção", Nesse momento, Oscar explica que a proposta acrescenta um
novo Capitulo no Regimento Interno, que passa a ser o Capitulo X, Do Regulamento Eleitoral,
composto de um único artigo proposto que estava numerado como o de número 52, porém, como os
artigos 48 e 49 propostos foram excluídos pela Assembleia, ele passa a ser o novo artigo 50. Oscar
explica que a forma apresentada para o artigo teve o cuidado de não ferir a Convenção do Condomínio
Ecológico Parque do Mirante e não retirar autonomia da Comissão do Processo Eleitoral, mas sim de
ratificar o que já estava escrito de forma a que não haja duvidas no próximo processo eleitoral, pois as
as propostas estavam sendo votadas com tempo para todos se adaptarem. Iniciada a votação do Artigo
50 todos aprovaram seu caput que diz "Além do que reza a Convenção do Condomínio Ecológico
Parque do Mirante, quando da eleição do Síndico, Sub-Síndico, demais membros do Conselho
Administrativo, membros do Conselho Fiscal e membros da Comissão Permanente de Obras, deve
ser respeitado o seguinte:", e o inciso I que aprovados por todos especifica que "A Assembleia Geral
Extraordinária que eleger a Comissão do Processo Eleitoral elegerá também, 2 suplentes (que serão
chamados de 1° e 2° suplente) para a referida Comissão, que assumirão a titularidade, de forma
definitiva ou provisória quando do afastamento de um membro titular". O inciso II aprovados por
todos especifica que "As unidades autónomas do Condomínio que já se fizerem representar na
Comissão do Processo Eleitoral, como membros titulares ou suplentes, não poderão ter
representantes entre os candidatos a membros do Conselho Administrativo, Conselho Fiscal ou
Comissão Permanente de Obras". O Inciso III proposto foi suprimido, e o Inciso IV proposto passou a
ser o novo inciso III aprovado por todos e especifica que "Todos os candidatos a membros do
Conselho Fiscal e Comissão Permanente de Obras deverão apresentar Certidão de NADA CONSTA
de débitos expedido pela Administração do Condomínio". O inciso IV aprovado por todos especifica
que "Os eleitos para o Conselho Administrativo, Conselho Fiscal e Comissão Permanente de Obras
não poderão ficar inadimplentes por 3 meses consecutivos, após a posse, sob pena de perderem os
seus mandatos". O inciso V recebeu ressalvas da Assembleia e aprovado por todos especifica que
"Todos os candidatos a membros do Conselho Administrativo, quando do registro das Chapas,
deverão apresentar certidões negativas, podendo ser aceitas, positivas com efeitos de negativas, de
feito criminal e cível expedidos pelos Cartórios de Distribuição de processos judiciais da Justiça
Federal e Justiça do Distrito Federal, Certidão atualizada de NADA CONSTA com validade de 30
dias em relação aos débitos expedida pela Administração do Condomínio Ecológico Parque do
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Mirante, Certidão de Regularidade do CPF (Cadastro de Pessoa Física) expedida pela Receita
Federal do Brasil e Certidões Negativas de Débitos junto a Receita Federal do Brasil e Fazenda do
Distrito Federal". O inciso VI aprovado por todos especifica que "Só poderá ser candidato a membro
do Conselho Administrativo, Conselho Fiscal e Comissão Permanente de Obras, o condômino-
proprietário que estiver quites com o Condomínio, e não tiver acordos administrativos ou judiciais
em andamento". O inciso VII aprovado por todos especifica que "Só poderá votar para membro do
Conselho Administrativo, Conselho Fiscal e Comissão Permanente de Obras, o condómino-
proprietário que estiver quites com o Condomínio, e não tiver acordos administrativos ou judiciais
em andamento". O inciso VIII aprovado por todos especifica que "Só poderá ser candidato a
membro do Conselho Administrativo o condômino-proprietário que residir no Condomínio há pelo
menos 6 meses". O inciso IX aprovado por todos especifica que "Os condóminos poderão se fazer
representar na eleição, conforme estipula o Art. 27 da Convenção, através de procuração com
poderes específicos e firma reconhecida em cartório, procuração essa que deverá ser entregue à
Comissão Eleitoral mediante identificação do procurador e não serão devolvidas, porque farão parte
do registro da Ata da Assembleia em Cartório". Foi aprovado também um parágrafo único para esse
inciso IX especificando que "O eleitor que se encontrar na condição descrita no Inciso 1° do Artigo
27 da Convenção deverá apresentar documentos originais, ou cópia autenticada, que o identifiquem
e comprovem afiliação". O inciso X aprovado por todos especifica que "No dia do pleito não será
permitida aos condóminos a celebração de acordos ou mesmo pagamentos referentes a débitos com
o Condomínio, sendo que a regularização dos inadimplentes deverá ocorrer antes da realização do
pleito, em data a ser definida pela Comissão Eleitoral". O inciso XI aprovado por todos especifica
que "Após encerrado o prazo para regularização dos inadimplentes, a data referida no inciso
anterior, a Comissão do Processo Eleitoral, em conjunto com a Administração do Condomínio,
emitirá uma lista com a relação de todos os condóminos aptos a participar da eleição, e entregará
uma cópia para cada chapa tomar ciência". O inciso XII recebeu ressalvas da Assembleia e aprovado
por todos especifica que "Não poderão ser candidatos, aqueles que estiverem em litígio judicial não
transitado em julgado contra o Condomínio". O inciso XIII aprovado por todos especifica que "A
Comissão do Processo Eleitoral estipulará prazo para registro das chapas com dia, hora e local para
encerramento, estipulará como deve ser o requerimento de registro das chapas, o horário da eleição,
inicio e término, bem como tudo o que for necessário para o bom andamento do processo eleitoral e
do pleito", O inciso XIV recebeu ressalvas da Assembleia e aprovado por todos especifica que "Os
eleitores deverão comparecer ao local de votação com documento de identidade, ou similar, que o
identifique, sendo que os cônjuges que não usam o mesmo sobrenome do companheiro(a) precisam
de procuração com firma reconhecida, ou certidão de casamento". O inciso XV aprovado por todos
especifica que UA Assembleia Geral Ordinária que realizar as eleições não poderá ter outro tema em
pauta que não seja a eleição e a prestação de contas do síndico que esta terminando o mandato". O
inciso XVI recebeu ressalvas da Assembleia e aprovado por todos especifica que "Nos últimos 2
meses que antecedem o pleito o síndico não poderá celebrar novos contratos, à exceção de serviços
imprescindíveis e rotineiros, sob pena de responsabilidade, bem como não poderá deixar qualquer
obrigação contratual de pagamentos para a nova administração à exceção de obras de
infraestrutura, aprovadas em Assembleia". O inciso XVII aprovado por todos especifica que "A
Comissão do Processo Eleitoral analisará a documentação de registro das Chapas, com o apoio
jurídico de um advogado, a sua escolha, e sem qualquer interferência de membros da
Administração, e, emitirá seu parecer decisivo, devidamente fundamentado, em até 48 horas
contadas do termino do prazo para registro das Chapas". O inciso XVIII aprovado por todos
especifica que "Da decisão da Comissão do Processo Eleitoral de indeferimento do registro de
Chapa caberá recurso no prazo de 48 horas contadas da ciência da Chapa interessada". O inciso
XIX aprovado por todos especifica que "Uma vez registrada, a Chapa não poderá substituir qualquer
um de seus membros integrantes, sob pena de impugnação". O inciso XX aprovado por todos
especifica que "Após a eleição, ocorrendo o previsto nos artigos 37 e 39 da Convenção do
Condomínio será convocada, pelos membros do Conselho Administrativo, uma Assembleia Geral
Extraordinária para eleger o novo síndico e/ou sub-síndico, dentre os membros titulares do
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Conselho Administrativo", O inciso XXI aprovado por todos especifica que "O Condómino-
proprietário, em dia com suas obrigações, poderá se candidatar a membro do Conselho Fiscal ou
Comissão Permanente de Obras no dia da eleição, sendo que antes de apresentar seu nome deverá
conferir sua situação junto com a Comissão Eleitoral". O inciso XXII aprovado por todos especifica
que "As chapas concorrentes, devidamente registradas no processo eleitoral, que quiserem enviar
material publicitário, além do previsto no Artigo 64 da Convenção, deverão arcar com os custos de
papelaria e de postagem do referido material, sendo que a Administração do Condomínio apenas
fornecerá a etiqueta com endereço dos Condóminos". O inciso XXIII recebeu ressalvas da
Assembleia e aprovado por todos especifica que "Poderão ser candidatos a membros do Conselho
Administrativo, Conselho Fiscal ou Comissão Permanente de Obras, após comprovação de
parentesco junto a Comissão do Processo Eleitoral, os condóminos descendentes ou ascendentes de
condômino-proprietário, comprovadamente herdeiros da unidade autónoma, desde que apresentem
procuração especifica para tal, com firma reconhecida, assinada pelo condômino-proprietário".
Encerrada a votação do novo artigo 50 e seus incisos, Oscar esclareceu que em virtude da inclusão do
novo Capitulo X, Do Regulamento Eleitoral, os novos artigos propostos compõem o novo Capitulo XI,
Das Disposições Gerais, e são os mesmo que já existiam sendo apenas renumerados. Dessa forma o
novo artigo 51 aprovado por todos especifica que "As atas das Assembleias serão numeradas
sequencialmente, reiniciando-se nova numeração a cada ano e arquivadas em pasta própria", o
novo artigo 52 aprovado por todos especifica que "Este Regimento Interno poderá ser alterado nos
termos do artigo 85 da Convenção", o novo artigo 53 aprovado por todos especifica que "Os casos
omissos serão resolvidos em Assembleia Geral", e o novo artigo 54 aprovado por todos especifica que
"Este Regimento entrará em vigor na data de sua aprovação, revogadas as disposições em
contrário". Terminada a votação da proposta da Comissão das Pendências da Convenção, Regimento
Interno e Normas de Ocupação e Construção, o Sr. Oscar Campos afirmou que a referida Comissão
deixa de existir. Nesse momento os Condóminos Luciano Guimarães, lote 122, e Marcelo Reverendo
Junqueira, lote 195, apresentaram suas renúncias aos cargos de membros da Comissão Permanente de
Obras, e solicitaram uma nova eleição para compor a Comissão numa nova Assembleia, e disseram que
faram uma exposição de motivos na Assembleia do dia 31 de maio próximo. Eu, José Veríssimo, como
condómino, solicito que conste na ata que dei entrada na Administração do Condomínio com um
recurso pedindo para transformar uma advertência que recebi, em autorização para usar parte da
calçada em frente ao meu lote como depósito temporário para material que será eliminado e, como
nada mais havia para ser deliberado, findou-se às 14:00 h a Assembleia e foi lavrada a presente ATA,
assinada pelo Presidente da Mesa, pelo Síndico e por mim, Secretário.
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