
Ata de Assembleia Geral Extraordinária
Condomínio Ecológico Parque do Mirante

Aos trinta e um dias do mês de maio de dois mil e nove, reuniu-se, de maneira extraordinária, a
Assembleia Geral do Condominio 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 31 de maio de dois mil e nove para tratar de
assuntos administrativos. Ás 09:30 h, em primeira convocação, o Síndico, Alexandre Luiz Rodrigues
Alves, abriu os trabalhos, e me convidou, Edna de Cássia Carmélio para ser Secretária da Assembleia,
e eu aceitei prontamente, porém, não havia "quorum" para deliberar. Às 10:00 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, informa que eu, Edna de Cássia Carmélio, aceitei ser Secretária da Assembleia e
sugeriu presidir esta Assembleia por ser o tema de assuntos administrativos, com o que todos
concordaram. Convida o advogado Dr. Ednilson de Paula e informa que a assembleia será gravada.
Explica que propôs a realização desta Assembleia durante a Assembleia do dia 17/05/2009 com o
objetivo de tratar dos seguintes assuntos administrativos: segurança, comunicação com o síndico,
fiscalização e eleição da comissão de obras. Expõe que a metodologia de condução da assembleia será
de uma exposição por condómino durante 3 minutos no máximo, mediante prévia inscrição. Antes
mesmo da metodologia iniciar-se, o condómino Tony pede a palavra alegando questão de ordem após
a fala do Síndico. O Síndico pede para que as posições sejam objetivas e diz que o interesse é melhorar
o condomínio e também a gestão. O condómino Tony cumprimenta os presentes e diz que sua questão
de ordem, dado o objetivo da assembleia, é expor a carta de Oscar Campos que "usa a estrutura do
condomínio para atacar a todos". Tony pergunta se o síndico deixará isto continuar a acontecer. Fala
sobre sua defesa pela comunidade e diz não admitir ataques a pessoas. Fala que suas críticas (do Tony)
têm o objetivo de melhorar. Pede que Oscar Campos respeite as pessoas do condomínio. O síndico,
Alexandre Luiz Rodrigues Alves deixa claro que respeita todas as formas de comunicação e que Tony
tem razão em algumas coisas, Tony pede providências. O síndico, Alexandre Luiz Rodrigues Alves
repudia qualquer manifestação por escrito que não tenha conteúdo de somar e acrescer ao condomínio.
Informa que não teve conhecimento do conteúdo da referida carta e o condomínio não bancou
qualquer comunicação do Sr Oscar. Também diz que Tony deveria se manifestar diretamente ao
síndico e não pela caixa de correio aos condóminos e que o escaninho não deveria ser usado para este
fim, pois as coisas se tornam uma "baderna". O Síndico informa que o seu objetivo é de fazer o
condomínio melhor. Concorda com a crítica de "ausência" na administração. Explica que o PDOT foi
lançado recentemente e que o manual do GRUPAR somente em fevereiro estava disponível para
consulta. Informa que conversou com a Geológica para nos auxiliar nos procedimentos da
administração com vistas a regularização. O síndico informa que os projetos que deram entrada na
Sedurna ficaram parados porque não havia o manual com normas publicado. Informa que ele está
acompanhando ponto a ponto, mas precisa que o projeto ingresse no Grupar, mediante aprovação
prévia em assembleia. Fica a disposição de Tony para qualquer esclarecimento. Dado que neste
momento há um pouco de confusão, o síndico pergunta se a assembleia quer manter-se naquele tema
(processo de regularização e relações com a administração do GDF) e na discussão particular de Oscar
e Tony ou se querem continuar a pauta prevista. A assembleia decide continuar a pauta. Oscar e Tony
discutem. O síndico retoma o interesse da assembleia. Oscar pede para registrar que não o deixaram
falar. O primeiro tema a ser tratado foi segurança. Foram inscritos o Sr Tony Duarte (lote 40), Hugo (L
120), Marcílio (L 04), Josué (L 100), Luiz Henrique (L 122), Carlos Evangelista (L 85), Marcelo (L
95) e Carlos Magalhães (L 264). Tony inicia dizendo que na época da empresa de ronda e portaria
anterior à Ágil o índice de problemas com segurança era quase zero. A nova empresa piorou o serviço.
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Queria saber até quando o condomínio vai continuar nesta situação de insegurança em que as pessoas
entram no condomínio sem nenhuma revista. Pergunta qual o nível de exigência perante a Ágil e
porque a administração não responde registros dos condóminos. Hugo inicia sua fala, concordando
com a posição do Tony e diz que entra após as 10 h da noite e nenhum dos vigias nem olha para a cara
das pessoas, não aborda o entrante. Diz que na sexta alguém pulou o muro de sua casa e somente após
í 5 min de ter sido acionado o ronda chegou. No sábado sua secretária ligou para ele dizendo que
alguém queria roubar a churrasqueira. Ele estava na Esaf quando acionou o ronda, mas eles chegaram
juntos. Pede providências. Informa que não fez nenhum registro no livro de ocorrênicas sobre o fato.
Marcílio inicia sua fala dizendo que duas pessoas já pularam o muro de sua casa, o ronda foi até lá mas
não tinha lanterna. Na segunda vez que o ronda foi ele tinha lanterna . Na terceira vez a polícia estava
atrás do "cara" do lado de fora e ele pulou para dentro. Pergunta porque o muro não é mais alto,
porque não se instala cerca elétrica. O pedaço de rua externo é muito perigoso, a lâmpada sempre está
queimada; o poste pedido, via condomínio, para a CEB não foi colocado, segundo ele. Josué inicia sua
fala dizendo que a portaria tem um problema desde sua instalação. A senha foi passada para outras
pessoas e pergunta porque não se instala cartão digital. O visitante precisa ser abordado pelo vigia da
cancela. O vigia precisa ver que quem passa é morador. Sugere colocação de placa para o pedestre se
identificar. E contrário a colocar a Concertina, pois há o risco de quebrar o muro, neste caso a cerca
elétrica não impede a entrada da pessoa. Não há vigilância do lado de fora, informa. Luiz (L 322)
reclama da cancela que não reconhece a sua digital. Diz que o vigia abriu o portão para ele,
procedimento incorreto na sua visão. Carlos (L 85) diz sobre o problema da cancela que não se abre
com o cartão e que precisa ser resolvido definitivamente. Fala sobre a abertura da portaria sem saber
quem é a pessoa que entra sem ser avisado. Faz um apelo ao Júlio que traga sugestões de melhoria de
segurança de forma integrada para resolver o problema. Pergunta como a Ágil pode trazer soluções de
boas práticas. Marcelo (L 195) parabeniza o síndico que melhorou na comunicação e abriu os canais
(telefone e e-mail). Quer saber do pessoal do sistema se o problema é do sistema ou das pessoas que o
estão administrando. Isaías (da empresa prestadora de serviço ItCom) passa a palavra para o técnico
Francisco, responsável pelo sistema de entrada de condônimos. Este informa que um raio danificou a
placa do sistema eletrônico. Acredita que o problema seja de treinamento da portaria para o
cadastramenío. Informa que esta semana resolve o problema da placa queimada. Marcelo conclui que o
problema é do pessoal da Ágil que não está treinado. Informa que deixaram alguém entrar de moto
sem identificação porque disse que não tinha identidade. Levantou, na última assembleia, a questão
dos roubos. Os rondas não estão passando a noite, ficam cortando caminho, quando passam, não olham
para os lados. Inclusive acham ruim quando o morador reclama e querem saber quem é o reclamante.
Qual o problema, pergunta ele. Dos rondas ou da Ágil? A empresa antiga dava voltas na parte externa
do condomínio para ver se havia algo errado, tipo escada ou qualquer outra ação suspeita. Carlos (L
264) fala sobre a segurança, sobre identificação do visitante; antes praticamente apenas o Denis
abordava todas as pessoas (com elogio), ninguém mais fazia isto, deixavam as pessoas entrar a
vontade. Agora afirma que melhorou um pouco. Sugere o interfone para todos com vistas a portaria
manter contato. Comenta que um oficial de justiça não queria ser identificado. Informa que hoje
mesmo na casa 264 há uma escada de obra encostada. Maria José (259) diz que se recusa a pegar
cartão. Diz que o porteiro tirava o sistema do ar para jogar no computador. Diz que o computador é
para ficar com o sistema funcionando. Alessandro (L 282) diz que a digital nega uma vez e o porteiro
já abre. Gil (L 174) quer saber até onde a Ágil é responsável pelo condomínio. Não concorda com
Josué, pois o melhor "ouro" que tem em casa são os familiares. A pessoa colocou a escada no muro e
entrou na sua casa para praticar o roubo. Isto ocorreu apenas uma vez em quatro anos que mora aqui.
Junto com o progresso virão os malandros para pequenos furtos, diz Gil. Assim, sugere pensarmos em
melhoria da segurança do condomínio, melhorar o muro que está podre. Por fora está péssimo. Ele está
fazendo uma reforma no muro por conta própria. Mas sugere que cada um deve ter sua parcela de
responsabilidade na segurança. Sobre os rondas que deixam a desejar, sugere que estas falhas sejam
registradas e informadas. Tony diz que o condomínio não responde às ocorrências. Gil diz que os
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vigilantes precisam conhecer os moradores e há necessidade de diminuir a rotatividade. O mais
importante não é quem entra, mas quem sai, afirma Gil. Pois quem sai é que leva produto de furto. É
preciso se atinar para isto, adverte ele. Alguém pondera sobre questões de ordem legal no que tange a
revista de pessoas. Paula (L 166 e 165) comenta sobre o Ville de Montagne, com mais de 1.200
moradores: Lá os caminhões precisam de autorização para sair ou mesmo se movimentar dentro do
condomínio, mediante assinatura. Há problemas de segurança lá. Aumentaram os muros, têm muitas
guaritas e os rondas circulam. O cartão na cancela não funcionou. O PABX não funcionou. Usam
adesivo que identifica o morador. Hoje eles fotografam e pedem a identidade com foto e verificam. Lá
os vizinhos "vigiam" positivamente as casas próximas. Uma moradora pergunta à Ágil qual o papel do
ronda. Júlio César, da Ágil, diz que o ronda é um auxílio, um apoio. O morador ou o ronda devem
chamar a polícia. Os rondas não têm poder de polícia. Informa que os rondas têm rádio e celular para
contato direto com a polícia. Tony diz que os rondas são totalmente despreparados para questões de
segurança. Pergunta se a Ágil seleciona ou pega qualquer um. A Ágil diz que tenta contratar porteiros
com curso de segurança, mas os salários dos porteiros é baixo (R$521,00 bruto) o que provoca a
rotatividade. Estão preparando um treinamento para o pessoal do Parque do Mirante. Sobre a questão
de responsabilidade civil da empresa e do condomínio: é da ágil, independente de estar em contrato.
Sugere que isto seja visto e bem delimitado em contrato. Outro ponto é quem paga o prejuízo de
sinistros. Uma condômina pergunta se a Ágil pede o "nada consta" antes de contratar, pois é dito que
há caso de ex-presidiários e traficantes trabalhando como segurança no condomínio. Informa que as
motos não têm documento. A Ágil informa que 100% dos funcionários têm o nada consta criminal. Se
tiver algum que não tem, vão verificar e mostrar ao síndico. Se for ex-presidiário também constará. O
síndico diz que o assunto dos atalhos já foi tratado com a Ágil. Diz que toda transição enseja alguma
expectativa e diz que não há nada contra a adminitração anterior. Diz que Maria José é mais conhecida
e é natural que fiquem todos curiosos, inclusive sobre a administração dos recursos na nova gestão.
Diz que está continuando a gestão anterior e que não está fazendo choque de gestão. De original de sua
gestão foi apenas uma pintura, colocação do Denis como encarregado e a contratação da Ágil que foi
necessária. Esta contratação foi conversada, debatida e aprovada pelo conselho fiscal. Esta reunião de
hoje é para repensar o condomínio diante do crescimento da região. Diz que o condomínio está
embargado mas que pode mexer no muro. Não deseja mudar a taxa de condomínio a não ser que seja
muito bem justificado. Hoje o sistema de segurança é pautado basicamente por agentes de portaria. Diz
que não procede o assunto de ter ex-presidiários trabalhando na segurança e que teve acesso a todas as
certidões de antecedentes criminais. Diz que teve muitos problemas com a empresa de segurança
anterior. Diz não ter reclamação da Ágil enquanto empresa. Diz que tem dossiê da empresa anterior,
com vídeos que mostram inclusive funcionários dormindo na portaria. Foi feita cotação, receberam
seis propostas, todas em valor maior do que a empresa anterior. A Ágil foi a que apresentou proposta
de serviço diferenciado com preço bom, a valor de mercado. O diferencial do serviço é o
monítoramento dos percursos dos rondas e mostrou a todos os condóminos o relatório do sistema
contratado, com todas as rondas realizadas, dia a dia, nos três meses de contrato. Disse que falhas na
rondas é assunto diferente e precisam ser registradas para verificação. Se a empresa não corresponder,
será substituída. Reconhece que alguns condóminos não são respondidos nas suas reclamações
registradas. Considera o momento de ajuste dos funcionários da Ágil. O síndico fez um manual de
procedimentos de segurança para a empresa. Sugere a criação de uma comissão de moradores para o
tema de segurança que irá trabalhar com todo o respaldo necessário, inclusive com contratação de
profissionais especialistas se necessário. Sugere passar o "manual" de procedimentos para estudo e
para trazer novas propostas neste assunto. Diz da possibilidade de taxa extra para cuidar da
reestruturação da segurança. Informa que seis lotes foram limpos pela administração, 65 não
atenderam o pedido de limpeza. Uma condômina diz que no Ville de montagne o nome do
inadimplente vai para o Serasa. José Veríssimo diz que concorda com Josué no sentido de que tudo se
recorra a taxa extra, o que deixaria o condomínio menos competitivo perante os demais. O síndico diz
que se for o caso de contratar vigilantes em lugar de agentes de portaria implica aumento de custos e,
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portanto, aumento da taxa condominial. Uma das possibilidades é ter um agente de vigilante (chefe de
equipe) à noite. Oscar apoia a comissão para tratar de segurança formada pelo Gil. Sobre taxa de
condomínio, Oscar diz que há seis anos atrás o Salário Mínimo era de R$123,00 em dezembro de 2003
e a taxa condominial era de R$80,00. Gil diz que há muito tempo a taxa de condomínio está o mesmo
valor e que não há como melhorar sem aumento. O assunto é finalizado, pois o síndico esclarece que
aumento de taxa requer assembleia específica. A Ágil informa que doze funcionários são alceados ao
preço do contrato da empresa (em tomo de R$16.000,00), sendo que são 4 por turno. Os oito restantes
podem ser distribuídos nas ruas para vigilância. O síndico, pede a Ágil o mapa de rota dos rondas que
poderá ser entregue aos moradores. Mansur (L 286) diz que juridicamente o condomínio é responsável
pelos encargos sociais. Pergunta se no contrato com a Ágil ela fica responsável por demonstrar que
recolheu os encargos. Pergunta sobre o relógio-vigia. Mas Ágil informa que ele é proibido e foi
substituído pelo sistema deggy steel. Sobre o recolhimento dos impostos, Ágil diz que fica a critério do
condomínio solicitar. O síndico diz que o INSS e ISS já são recolhidos pelo condomínio. Sobre o
FGTS já tiveram problema na empresa anterior. Fernando (L 224) diz que o sistema de segurança pode
ser até bom, mas a maneira que estão fazendo não está bom. Diz que deixou o lote aberto o dia inteiro
e não houve qualquer comunicação. Diz que ter a rota prévia pode induzir a falhas por saber onde os
rondas estão. Diz que o porteiro não precisa necessariamente conhecer o morador e que o morador
deve ter respeito pelo profissional. Liegine (L 4) diz que todos precisam de estímulo. Por exemplo, se
não há ocorrência em um mês, os profissionais poderiam ser bonificados com uma cesta-básica. Os
moradores podem exaltar estes bons profissionais. O síndico sugere a abertura de canal de
comunicação com a Ágil, que nos próximos dias aqueles que querem colaborar o façam por escrito
pelo formulário ou por e-mail. Pede que os condóminos o façam dentro de 15/20 dias para que o
síndico possa encaminhar a todos as sugestões junto com o próximo boleto. O síndico diz que exigirá
da Ágil o que for pertinente dentro do contrato feito. A comissão de apoio a resstrurutação do sistema
de segurança será feita e foi aprovada pela integridade dos presentes. Dela participarão: Gil, Paula,
Marcílio, Fernando (L 224). O síndico passará o manual de procedimentos de segurança à comissão.
Fica definido que a próxima assembleia para tratar deste tema deverá ser após a assembleia do dia 7. A
seguir a assembleia passa ao ponto dois da pauta: Comunicação com o síndico e administração. O
síndico assume que deve ser mais visível. Diz que seu perfil é menos "popular" e mais administrativo,
mas que está tratando de melhorar neste aspecto. Tony diz que jamais faria um jornal denegrindo
imagem de pessoas, mas tem uma luta pela regularização. Diz que a Maria José teve participação
brilhante. O Elisiário foi o responsável pelas maiores obras do condomínio. Depois houve um
travamento com o Paulo (um ano). Maria José esteve presente em todas as reuniões da administração
do GDF referentes a regularização. Agora ele cobra. Diz que Palhares o está processando. Tony diz
que o condomínio está no fim da fila devido ao pouco empenho dos síndicos de áreas particulares. Diz
que o síndico, Alexandre Luiz Rodrigues Alves fez bem em colocar seus contatos a disposição da
comunidade. O síndico agradece pela crítica positiva e diz que Tony pode somar muito nos aspectos
políticos e conta com ele na hora de trazer Sr. Serejo ao condomínio. O síndico pede a todos para,
antes de falar tratar com ele, tratar com Flávia e Denis. Ele afirma tratar com ambos meia parte do dia
por dia no celular corporativo (sem custos entre os três). Pede para esgotarem os meios a disposição
dos condóminos. Na sequência a assembleia trata do ponto 3 da pauta: Fiscalização de obras e eleição
de novos membros da comissão permanente de obras. O síndico informa não ter responsabilidade
sobre as construções, face às limitações da administração do GDF. A administração do condomínio
não tem competência para autorizar ou não construções. A nova normativa regula pequenas obras e
muros e está a disposição para quem quiser uma cópia. Houve um dessabor da fiscalização do GDF
que entrou em domicílios sem autorização do morador. Os fiscais foram identificados e ameaçados de
ser representados junto à corregedoría do GDF e Ministério Público por abuso de autoridade e que o
condomínio não permitirá abusos. Fala sobre a eleição de novos membros para a comissão de obras.
Que hoje tem a Socorro e Eliane. José Veríssimo se coloca a disposição. Oscar diz que havia um
regimento interno e código de obras e diz que Marcelo o está perseguindo. Marcelo diz que membros
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da comissão de obras têm grande responsabilidade, mesmo se não podem construir. José Veríssimo diz
que o Parque do Mirante está em fase de pré-consolidação, com obras praticamente sustadas. Na
verdade obras têm poucas. Deve ser seguido o que o GDF preconiza. A nossa convenção não tem
poder de criar nenhum dispositivo acima da lei, seu foco deve ser na saúde pública (fossas), na
qualidade da água, na água pluvial e no paisagismo, com o objetivo do bem estar dos moradores e
melhoria/valorização do condomínio, diz José. Não há normas a serem feitas, conclui. Marcelo expõe
seus motivos para se retirar da comissão de obras. Ele era o presidente. Diz que seus motivos de saída
não são pessoais. As diretrizes básicas de construção estão colocadas. Diz que a comissão nunca foi à
sua casa. Diz que hoje o Parque do Mirante tem cerca de 179 casas construídas, sendo que cerca de 46
estão com algum tipo de reforma. Temos 164 lotes vazios, sendo alguns murados. Total de 359
unidades. Foi pedido à administração em 15/09/08, para subsidiar o trabalho, o que havia sido feito
antes, quando o Oscar fazia parte. A administração não respondeu. Pediu também uma placa em
10/11/2008 para informar sobre obras. Combinou com a Flávia que qualquer obra prescinde de
projetos serem apresentados no condomínio. Não está ocorrendo cadastro dos operários das obras na
administração/portaria com assinatura para responsabilização dos contrutores/ moradores. O projeto
que o Oscar apresentou não foi aprovado porque não tinha todos os dados. Marcelo finaliza sua fala e
agradece. A moradora do lote 166/165 diz que foi orientada pelo condomínio sobre a construção.
Alerta que no Ville não houve projeto urbanístico e com isto há dificuldades de regularização. A
Comissão de Obras fica a ser definida na próxima semana e as pessoas devem apresentar seu interesse
por escrito na administração. O síndico ressalta que precisam desta comissão para que todos atendam
os critérios do código de obras e que isto possibilitará o alvará das moradias no futuro. Pede
compreensão do Oscar no sentido de abrir mão de seu direito de resposta. O síndico desejou um bom
domingo e agradeceu a todos por ter havido uma assembleia mais organizada. Como não havia nada
mais a ser deliberado, findou-se às 12:40 h a Assembleia e foi lavrada a presente ATA, assinada pelo
Sindico e Presidente da Mesa e por mim, Secretária.

Alexandre Luiz Rodrigues Alves
Síndico e Presidente da Mesa v

Edna UáC&ísia Cjjmélio
Secretária

Custas: RS £
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