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Aos vinte e três dias do mês de agosto de dois mil e nove, reuniu-se, de maneira Extraordinária, a Assembleia Gerai
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 12 de agosto de dois mil e nove para tratar de: a) leitura e aprovação das atas das Assembleias Gerais
Extraordinárias de 09/11/2008, 17/05/2009, 31/05/2009, 07/06/2009 e da Assembleia Geral Ordinária de 26 de
julho de 2009; b) Apresentação e deliberações das propostas da Administração para melhora dos trabalhos da
Assembleia e outros serviços; c) Apresentação dos candidatos e eleição de membros para a Comissão Permanente
de Obras, com mandato até julho de 2010; d) Apresentação das cotações de preços, aprovação de orçamento e da
forma de custeio pra as obras de aumento dos muros divisórios do Condomínio, aprovadas na Assembleia Geral
Ordinária de 26 de julho de 2009; e) Apresentação e deliberações do Manual de Procedimentos de Segurança,
elaborado pela Administração; e f) Deliberações e esclarecimentos sobre a reativação, definição legal da sua
finalidade, apresentação de candidatos e eleição da Diretoria, definição de seu mandato, da associação de
moradores do Condomínio Ecológico Parque do Mirante. Às 09:30 h, houve a primeira convocação, não havia
"quorum" para deliberar. Às 10:21 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, deseja um bom encaminhamento dos trabalhos do dia e lê a pauta da
Assembleia. Neste momento retifica que há um erro no último item da pauta, onde está escrito "Associação de
Moradores do Condomínio Ecológico Parque do Mirante" sendo que o correto é "Associação dos Moradores do
Parque do Mirante". Pergunta se algum dos presentes quer presidir a assembleia. Não havendo manifestação,
pergunta a todos se permitem que ele presida a Assembleia, o que foi acatado por todos. Convida a mim, Edna de
Cássia Carmélio {L. 144), que aceitei ser Secretária da Assembleia. Ele informa que houve melhorias na planta do
projeto urbanístico e que este está em vias de finalização e sua conclusão deverá ser anunciada em assembleia.
Espera que a empresa responsável termine o projeto até a próxima sexta-feira. Após esta fase, ele informa que
deverá fazer uma reunião com Dr, Paulo Serejo e uma nova assembleia deverá ser realizada para exposição a todos
da planta apresentada ao GRUPAR. As indeniraçoes necessárias serão mostradas na ocasião. Em relação ao primeiro
ponto de pauta, o Síndico pergunta se querem a leitura das atas. Josué (L.100) diz que houve aprovação de uma ata
referente às multas. Nesta diz que os moradores poderiam prestar serviços ao condomínio e que saiu de forma
inversa. O síndico propõe que esta ata seja aprovada com restrições (Ata de 17/05/2009). Procedeu-se a leitura do
ponto citado pelo Sr. Josué. O síndico lê o art. 50. O Sr. Josué diz que no caso de morador poderia ser contratado se
for na modalidade de terceirizado. Há discussão sobre o tema, se a administração pode ou não contratar morador
de forma terceirizada ou por contrato sem vínculo empregatício. O tema fica claro após a releitura e discussão,
tornando cristalino que é vedado à administração o contrato de morador ou locatário com vínculo empregatício.
Esclarecido, o síndico pergunta a todos se a ata das Assembleias Gerais Extraordinárias de 09/11/2008, 17/05/2009,
31/05/2009, 07/06/2009 e da Assembleia Geral Ordinária de 26 de julho de 2009 estão aprovadas, com as quais
concordam por unanimidade. A seguir passam ao segundo ponto de pauta. O síndico diz que a assembleia geral é o
instrumento máximo e suas decisões têm efeito de lei para os condóminos, sobre a qual as decisões precisam ser
cumpridas, independente daqueles que não compareceram. Informa sobre os custos das assembleias (aluguel de
toldo, de data show etc.). Dada a necessidade de melhorar os custos, de melhorar os registros (gravação), de
assegurar melhor participação dos condóminos, de otimização do tempo, de cuidar das questões de ordem ética
sugere a aprovação de procedimentos para a condução das assembleias. Tony (L.40) interfere e diz que debate
somente não existe em missa. Marcelo (L.195) acha que há necessidade de avisar com maior antecedência e com
linguagem que estimule os moradores. O síndico considera boa a sugestão e propõe que todas as assembleias
contem com gravação. Josué questiona sobre o possível uso das gravações para intimidar pessoas. O síndico diz que
o objetivo é o registro e não outro fim. Tony (L.40) diz que hoje toda reunião que se preze precisa de arquivamento e
que isto é parte do património do condomínio. Marcelo diz que isto não é proibido desde que os membros sejam
informados e aceitem. Alessandro (L.282) dt: é bom para dirimir possíveis dúvidas, conforme a suscitada logo no
início desta assembleia. Maria José diz que é um ordenamento administrativo, ajuda a inibir eventuais exc^ysos^e
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reforça a importância de que os presentes sejam sempre avisados. O síndico informa que, de fato não há
necessidade de norma, mas deseja que o procedimento seja institucionalizado como praxe no condomínio. Marcos
(L.296} diz que é necessário ser eficaz, de forma que sejam captadas as falas dos moradores. O Síndico sugere a
aquisição do microfone sem fio para evitar perda de manifestações verbais dos presentes. Em seguida tenta a
aprovação de todos. Os presentes mantêm a restrição para que o uso das gravações seja apenas administrativo.
Marcos pergunta sobre o acesso dos moradores ao áudio e se podem gravar. Esclarecido o tema, ocorre a aprovação
por unanimidade da gravação das assembleias. Sobre o uso, a assembleia delibera que, além da administração, os
condóminos podem ter acesso às gravações dentro do espaço físico da administração, mas não podem fazer cópia
do conteúdo. Paula (165, 166} sugere que haja agendamento prévio para ouvir os conteúdos. O síndico lembra que
a. Convenção dá acesso pleno dos condóminos a todos os documentos. Em votação, ocorre a aprovação por
unanimidade com a ressalva de que não podem ser extraídas cópias. A seguir o síndico sugere as etapas a serem
seguidas pela assembleia. Josué ressalta a importância de que as perguntas possam ser espontâneas e não feitas
somente na fase reservada para este fim. O síndico reforça a necessidade de ordenara assembleia, evitando o risco
de debates desorganizados e monopolizados em poucas pessoas. Marcelo acha que isto vai calar os condóminos.
Após esclarecimentos, fica aprovada a proposta apresentada de condução das assembleias. Ainda neste tema, o
síndico propõe que não sejam permitidas nas Assembleias exposições individuais de Condóminos sobre temas que
não sejam de interesse da coletividade, nem mesmo assuntos de rixas pessoais, brigas, ofensas e outros temas
impertinentes ao ambiente de Assembleia do Condomínio e que toda exposição de Condómino que não tenha
pertinência com os assuntos tratados na pauta, deverá ser feita ao final da Assembleia, observado o tempo máximo
de 5 minutos para cada Condómino e será registrada em ata, o que foi aprovado pela Assembleia por unanimidade.
O síndico diz que pretende expedir instruções para o cumprimento das deliberações, conforme lhe é permitido pelo
art. 34, XXXIII da Convenção. Marcelo sugere a inclusão de banner de "campanha" de divulgação das assembleias
com 20 dias antes da data agendada. Alessandro sugere que o site precisaria ser usado para este fim. Eu sugiro uso
de e-mail também. O síndico diz fará uma avaliação de uso do site para se posicionar sobre o uso da ferramenta.
Alessandro pergunta se há empresa que cuida do site, o síndico informa que sim e que não há problemas em usá-lo
mais intensamente. Sobre a emissão dos boletos, a administração diz que é sua obrigação colocar nos escaninhos,
mas há alegações de não recebimentos. Agora os documentos estão sendo protocolados com maior antecedência
(dia 20 do mês). Coloca em votação a cobrança de R$3,00 por emissão da segunda via do boleto sem atualização no
período antes do vencimento o que foi aprovado. Informa que a retirada da segunda via pelo 5/te não será cobrada.
O síndico reitera que o uso da infraestrutura administrativa do condomínio (fax, telefone, internet) não pode ser
utilizada por condóminos, nem os equipamentos e móveis. O síndico informa que os horários de funcionamento da
administração (8-12:OOh e de 14 às ISh de segunda a sexta e de 8:00 às 12:00h nos sábados) previstos na convenção
serão fielmente cumpridos. O síndico passa ao próximo ponto, que é a eleição da comissão de obras. Informa que a
Melissa (L 97) já se dispôs a participar. Como não há mais interessados o síndico informa que deverá contratar um
engenheiro para analisar as plantas e examinar a condução, fazendo as vezes da Comissão. O Sr. Osvaldo (L 290) se
dispõe a participar. Alécio (L.49/64) diz ser comum a análise por um engenheiro do condomínio. Alessandro sugere
que, em lugar da contratação de consultoria contínua em engenharia, o melhor seria a contratação por obra. Melissa
quer entender melhor a função. O síndico diz que a comissão não pode intervir nas iniciativas dos condóminos, mas
tão somente analisar sob o ponto de vista do Código de Obras. O síndico esclarece que a administração não pode se
comprometer com o assunto de construções devido ao embargo do GDF neste momento. Paula pergunta se as
construções irregulares prejudicam o processo de regularização do condomínio. O síndico informa que é negativo
para o habite-se do imóvel, no futuro. Alécio (49/64} diz que os condóminos deviam assinar termos de compromisso
para se adequarem ao código de obras e sugere que seja feito um trabalho educativo. Marcelo diz que um termo de
compromisso pode gerar co-responsabilidade da administração. Marcos (296) também se habilita a compor a
comissão de obras. Sob votação a composição da comissão de obras é aprovada por unanimidade, sendo composta
pelos Srs. Melissa, Osvaldo e Marcos. A seguir inicia-se o próximo ponto de pauta, a reforma e aumento dos muros
divisórios e cotação dos preços da obra, conforme aprovado na última assembleia. O síndico diz que recebeu
propostas de concepções distintas e que então levou a um engenheiro para análise técnica. Informa que.nãq.
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conduzirá a obra de forma mal-feita visando zelar pelo bom uso dos recursos do condomínio. Informa que recebeu
seis (6) cotações e que uma delas é do engenheiro civil do condomínio que é pessoa física. O síndico relembra onde
o muro será aumentado em altura e reforçado, o que são cerca de 1700 m lineares (não se inclui a parte frontal do
condomínio) ou aproximadamente 2.200 m2'. Os engenheiros informaram que o estado de conservação estrutural
do muro somente será avaliado durante a obra. Sobre a altura do muro (3,50m), o síndico assegurou que pode ser
feito sem infringir em quaisquer normas de construção, pois trata-se e obra coletiva e não individual (cuja altura
máxima permitida é de 2,20m). O síndico descreve os principais danos dos muros e reforça que a reforma do muro é
apenas parte do processo de melhor nível de segurança ao condomínio. A situação mais vulnerável é no muro de
fundo que não faz divisa com nenhuma rua, informa o síndico. A melhor solução técnica encontrada pelo engenheiro
foi apresentada em power point. A seguir o síndico mostra as cotações de mão-de-obra recebidas que foram de
R$162.880,00; R$159.800,00; R$142.957,00; R$133.110,00, R$106.000,00 pelas empresas Valquíria, Castel,
Inovenge, Jdas e Renov, respectivamente, com diferentes formas de pagamento. O valor médio de material girará
em torno de R$100.000,00. O engenheiro do condomínio apresentou o valor de R$89.000,00 para a mão-de-obra.
Para realização completa da obra, daria uma taxa de cerca de R$100,00/mês durante um ano, considerado pelo
próprio síndico alto demais para o momento. O síndico comenta que a inadimplência está alta demais. Informa que
o condomínio tem cerca de R$120.000,00 em aplicações que não pode ser utilizado integralmente para este fim. Há
uma proposta alternativa de fazer apenas o muro dos fundos neste momento e o síndico acredita que esta obra
parcial ficaria em torno de R$80.000,00 e que a administração poderia custear os materiais e a taxa extra seria
apenas para o pagamento da mão-de-obra. Josué fala que seria necessário guaritas em certos locais no condomínio.
Josué fala que os vizinhos do condomínio têm responsabilidade sobre o muro também. Ele propõe que seja colocada
grade no muro de baixo para não perder a visibilidade da área verde. Paula diz que no Ville de Montagne os muros
eram baixos, que as pessoas furavam os muros e que a segurança somente melhorou com as guaritas e com câmeras
de filmagem. Paula fala sobre a necessidade de melhorar as ruas de terra. O síndico concorda com o problema e diz
que não pode fazer obra de infraestrutura no momento. A colocação da brita pode ser feita, desde que aprovada em
assembleia. Adriano pergunta se a concertina está inclusa. É informado que não e que seu custo é alto e sua estética
duvidosa. Na planta do projeto paisagístico existem alguns Elups onde podem ser colocadas guaritas. Carlos diz que
melhor seria não fazer o muro e sim as guaritas. Marcelo apresenta uma proposta de uma empresa Tassa, datada de
23/08/2009 (domingo) e diz que a obra, com mão-de-obra e material da própria empresa é orçada em R$73.900,00
para 600 m2 de área e entrega a proposta ao síndico, que díz que o mesmo deveria ter lhe entregue antes para
avaliação da proposta. Marcos pergunta se as avarias serão corrigidas e o síndico informa que sim. O síndico propõe
que seja aumentado e reformado o muro dos fundos do condomínio. O síndico propõe taxa de R$25,00/mês durante
seis meses para custeio da mão-de-obra e o custo do material seria suportado com recursos já existentes na
administração. Maria José, colocando-se de pé em frente aos membros da assembleia, diz que acha que o recurso
existente dá para fazer a obra proposta, mas se não é o caso, o melhor seria aumentar definitivamente a taxa de
condomínio e diz que é contra a aprovação da taxa extra. O síndico argumenta sobre a necessidade de se ter caixa
para eventuais despesas, e que o custeio com os recursos existentes, dependendo dos valores, poderia engessar
suas ações futuras e necessárias. A seguir, o síndico coloca em votação a proposta de reforma para apenas o muro
detrás. Como resultado houve 14 aprovações e uma reprovação, pois o condómino Marcelo sugere que seja feita a
reforma no muro todo. A seguir é feita a votação da taxa extra de R$25,00/mês em seis meses, com 8 aprovações e
9 desaprovações de forma que a proposta foi recusada pela maioria. O encaminhamento sugerido pelo síndico é
trazer na próxima assembleia os orçamentos definitivos das empresas para conhecimento de todos e submeter à
aprovação a melhor proposta Maria José (L259) díz que na hora da assembleia a Administração não deve receber
propostas e os orçamentos de correção das ruas e colocação de britas devem ser apresentados. Marcelo sugere que
as propostas sejam deixadas a disposição de todos. Josué diz isto que fere a concorrência. O síndico diz que o
condomínio não é empresa pública e o processo será transparente, mas a administração é dele e ele fará a gestão
deste processo de tomada de preços, sendo muito bem vindas as sugestões dos condóminos e a apresentação de
propostas de outras empresas além daquelas já consultadas. Para finalizar, o síndico diz que se preocupa com
segurança e que os procedimentos recomendados são fundamentais e deverão ser empregados pela Ágil que deverá
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adotá-los sob pena de rescisão de contrato. Recomenda que todos os condóminos peguem o manual de
procedimentos de segurança para darem suas sugestões dentro de 15 dias. Informa, também as medidas tomadas
junto à Ágil: trocaram três funcionários com indícios de receberem propina para "folgarem" no serviço e que a
Administração implantou um segundo livro de registro de rondas o qual é checado com o sistema eletrôníco. Josué
diz que a segurança melhorou de fato. Os dois próximos pontos de pauta (Apresentação e deliberações do Manual
de Procedimentos de Segurança, elaborado pela Administração e deliberações e esclarecimentos sobre a reativação,
definição legal da sua finalidade, apresentação de candidatos e eleição da Diretoria, definição de seu mandato, da
associação de moradores do Condomínio Ecológico Parque do Mirante) ficaram para próxima assembleia, conforme
definido pela assembleia, dado o tarde da hora. Josué pede uma definição sobre o projeto urbanístico. Diz que o
Parque do Mirante foi o que rnenos se mexeu no processo de regularização em relação aos demais da região,
ressaltando a evolução do Condomínio Santa Bárbara. O síndico diz que houve pequenos ajustes no desenho do
condomínio o que atrasou em parte os trabalhos da Geológica. A planta já está feita e estão em processo
documental (memorial descritivo), informa. A Geológica pediu até sexta para entregar o projeto pronto. A partir
disto a administração dará a entrada no Grupar e comunicará aos condóminos. Encerrou-se a reunião às 13:09 h
com o cumprimento do síndico desejando um bom domingo a todos.

Alexandre Luiz RodrigWsSAlves

Síndico e Presidente da Mf sã
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