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- :.i vinte e seis dias do mês de julho de dois mil e nove, em segunda chamada ás 10:OGH, reuniu-se
de forma ordinária a Assembleia Geral do Condomínio Ecológico Parque do Mirante, na
Administração do Condomínio, ciio a Roaovia L> 14U. Km b, Região Administrativa de Santa Maria,
Disinto Federal, para deliberar acerca da pauta do edital de convocação publicado no dia 15 de juího
de dois mil e nove que abordava três tópicos, quais sejam, a Prestação de Contas do período de
2008 a 2009, a Eleição para novos memDros da Comissão Permanente de Goras e a apresentação
da Proposta da Comissão de Segurança para aumento dos muros divisórios do Condomínio. O
Síndico Alexandre Luiz Rodrigues Alves cumprimentou a todos e deu boas vindas aos participantes.
Anunciou a pauta da reunião e antes de iniciar os trabalhos, comunicou aos condóminos presentes
da não necessidade de adquirir uma área de 10% da área total peio Condomínio na regularização
urbanística junto ao GRUPAR. Disse que a Geológica conseguiu incorporar os 10% de área verde
exigidos pelo EIA/RÍMA do Seíor Habitacional Tororó, dentro das divisas do Condomínio e que isso
foi possível graças à edição de uma Medida Provisória Federal que suprimiu de determinadas áreas o
percentual destinado a EPC - Espaços Públicos Coletivos. Disse ainda que o projeto está bem
avançado e que provavelmente até o início da primeira semana de Agosto o projeto já estará pronto
para o ingresso no GRUPAR e que, assim que isso ocorrer, irá marcar uma reunião com o Secretário
do GRUPAR, Sr. Paulo Serejo junto à Comunidade. Propôs à Assembleia que presidisse os trabalhos
tendo em vista à pauta da Assembleia, o que foi acatado por todos os presentes. Solicitou a mim,
Paulo Magno Gabêío Martirtez (lote 203) para secretariar os trabalhos desta Assembleia, o que acatei
de pronto e que foi acatado pela Assembleia. Iniciados os trabalhos, o Síndico passou a palavra aos
membros do Conselho Fiscal para a exposição dos pareceres sobre o período de agosto de 2008 a
junho de 2009, contando com a presença e o auxílio do Contador do Condomínio, Sr. Fernando. A
Presidente do Conselho Fiscal, Maria José (lote 259) fez uso da palavra dizendo das projeções e da
tendência do Condomínio e que as receitas e despesas estão em dia, ou seja, equilibradas e com um
pequeno superavit. Passou a palavra ao Conselheiro Hérick (lote 133) que fez uma apresentação em
slides do Parecer do Conselho Fiscal, dizendo que o Condomínio não deve visar lucro, mas também
não pode dar prejuízo e que temos um valor investido oriundo de valores pagos na justiça e de
acordos administrativos. O Condómino Josué (lote 100) pergunta sobre o fundo de reserva e o
Condómino Marcelo (lote 104) manifesta a necessidade de finalizar o recolhimento da taxa para o
fundo de reserva, entre outros pontos discordantes do Conselho Fiscaí. O Conselheiro Hérick
esclarece aos condóminos que o Fundo de Reserva já está completo e que não tem vinculação com
o valor aplicado em investimento (CDB). O condómino Marcelo (lote 104) inicia uma discussão sobre
os gastos do Condomínio, sobre a taxa ordinária e o Contador Fernando faz os esclarecimentos
pertinentes junto com a Presidente do Conselho Fiscal, sugerindo ao condómino que faça uma
análise rnais detalhada dos demonstrativos mensais. Os condóminos Carlos Evangelista (lote 85) e
Faísa (lote 235) acompanham a opinião do Contador quanto à necessidade de estudo mais
detalhado. Hérick esclareceu aos condóminos que não há imobilização de recursos e continuou sua
apresentação. Marcelo (lote 104) questiona o processo de definição da taxa condominial aíual. Maria
José (lote 259) esclareceu que a taxa condominial cobrada atualmeníe está dentro das normas do
regimento. Hérick sugeriu ainda um incremento das despesas com lazer. Josué (lote 100) disse sobre
o crescimento com as despesas de segurança e acha que os resultados não foram tão significativos.
Hérick esclareceu que quanto menos inadimplência menor serão os custos advocaíícios, solicitou, em
nome do Conselho Fiscal, que a Administração atua! dê atenção especial para a redução da
inadimplência, que se manteve estável durante o período, em aproximadamente 30% e que nos
últimos dois meses acabou crescendo. Disse que um índice de inadímpíéncia de 10% é considerado
alto. O Síndico disse que alguns condóminos em débito, pagaram a vista e quitaram seus débitos,
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débitos, graças a uma maior conscientízação da repartição das despesas. Hérick esclareceu sobre a
necessidade de separar os acordos administrativos dos judiciais e que os condóminos adimplentes
financiam as despesas dos inadimplentes. Falou sobre a necessidade de aplicação dos recursos
financeiros disponíveis. Faísa disse que quanto maior o superavit atual, menor será a taxa extra para
a pavimentação das ruas do Condomínio. Hérick agradeceu a oportunidade pela fala e encerrou sua
apresentação. Após a apresentação do Conselho Fiscal sobre o período, o Síndico Alexandre falou
sobre os vários pagamentos futuros que o Condomínio deverá arcar, tais como a pavimentação ou
calçamento das ruas e outros serviços necessários o que valorizará muito os lotes e imóveis, Faísa
(lote 235) solicitou do Síndico esclarecimento sobre o custeio da limpeza dos lotes e o Síndico
esclareceu que todas as despesas de limpeza dos lotes foram pagos somente pelos proprietários dos
lotes limpos e que estas despesas não foram rateadas entre todos. O Síndico colocou em votação a
prestação de contas do período de agosto de 2008 a junho de 2009, que foi aprovada por
unanimidade dos condóminos. Em seguida, o Síndico passou para o segundo item de pauta, para a
eleição de novos membros da Comissão Permanente de Obras, solicitando dos condóminos
interessados em fazer parte. Os condóminos Clóvis Mansur (lote 286) e Melissa (lote 97) se
candidataram, porém o condómino Clóvis se propôs apenas a auxiliar a Administração na realização
das obras comuns, não se dispondo a auxiliar nas individuais. O Síndico recomendou ao condómino
que verifique a legislação do Condomínio para ficar ciente das atribuições da Comissão e na próxima
Assembleia confirme ou não sua candidatura para a Comissão e disse que diante dos poucos
candidatos a eleição poderá ser feita na próxima assembleia, o que foi acatado por todos. Josué (lote
100) pede para que antes da aprovação da forma de custeio de despesas para aumento e reforma
dos muros, que a administração apresente a planta do Condomínio. O Síndico esclareceu que assim
que a Geológica terminar os trabalhos de elaboração do projeto urbanístico a planta ficará disponível
aos condóminos, sem a possibilidade de nova alteração, já que a mesma foi aprovada em
assembleia. O Síndico passou ao terceiro e último ponto de pauta, que versa sobre a proposía da
Comissão de Segurança para aumento e reforma dos muros divisórios, dizendo inicialmente que
houve três furtos recentes em casas do Condomínio e que justificam a proposta de aumento dos
muros. A condómina Faísa (lote 235) solicitou esclarecimento sobre alguns condóminos que estão
utilizando área do Condomínio (passagens laterais), e que ficam mais vulneráveis a assaltos. Melissa
(lote 97) informou que determinadas ruas estão escuras e que é preciso resolver este problema.
Fernando (lote 156), membro da Comissão de Segurança, disse que trabalha com segurança pública
e explicou sobre a necessidade dos condóminos tomarem suas próprias medidas de segurança.
Josué (lote 100) falou sobre o sistema de segurança atual e disse que gostaria que os seguranças da
Portaria o abordassem quando entrasse no Condomínio. Disse ainda que devem ser implantadas
outras medidas para melhorar a segurança e que o aumento dos muros não resolvem o problema.
Iniciou-se um debate entre condóminos sobre a questão e o Síndico pediu ao condómino Josué e aos
demais para que pudesse prosseguir com a apresentação da proposta da Comissão de Segurança,
dizendo ainda que é necessário discutir procedimentos de segurança e que já fez uma minuta de
manual que está disponível a todos os condóminos para contribuição, bastando pedir as cópias na
Administração e que pretende discutir esses procedimentos na próxima Assembleia. Toni Duarte (lote
40) esclareceu sobre o porquê de alguns condóminos fazerem uso da área ou das ruas laterais.
Josué disse que, para a melhoria da segurança de todos, os seguranças devem fazer uso da rua
lateral. O Síndico esclareceu que em um momento oportuno será discutido este assunto sobre as
ruas laterais. Clóvis (lote 286) deu exemplo de segurança em outro condomínio (Estância Jardim
Botânico) que tem câmeras em todas as ruas. O Síndico esclareceu que o sistema é ótímo, mas que
nosso Condomínio não tem asfalto ou calçamento nas ruas e que tal investimento poderia ser feito
posteriormente às obras de estruturação. Melissa (lote 97) pediu esclarecimentos sobre quais as
medidas tomadas pela Administração quanto à empresa de segurança e quais as características dos
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roubos que aconteceram recentemente no Condomínio. O Síndico esclareceu que a empresa de
segurança trocou alguns funcionários e que adotou novos procedimentos junto à Administração.
Pediu para que todos contribuam com a fiscalização da empresa e registrarem as irregularidades no
livro de reclamações que fica na Portaria ou conversar pessoalmente com o Síndico. O Síndico
apresentou a proposta de aumento dos muros, em 1,30 m de altura, da reforma do que for preciso do
muro existente, e que o aumento seria feito em todos os muros divisórios do condomínio, com
exceção dos muros da frente, que poderão sofrer alterações na nova Planta e que seriam 1700 (um
mil e setecentos) metros lineares de muro a serem aumentados, com acabamento em chapisco
grosso. Toni Duarte (lote 40) sugeriu que a Administração solicite autorização por escrito à
Administração Regional para aumentar o muro e solicitou esclarecimentos sobre o andamento da
regularização. O Sindico informou que pela legislação vigente o aumento e construção de muros não
precisam de alvará, mas que é uma boa ideia solicitar isso por escrito e que o projeto urbanístico
deve ser finalizado em breve. O Síndico apresentou uma cotação de preços aproximada e Maria José
e Hérick, membros do Conselho Fiscal, solicitaram que fossem feitas 3 cotações por escrito para que
os valores fossem conhecidos na próxima Assembleia que então deliberaria sobre os valores e a
forma de custeio das despesas. Maria José (lote 259) solicitou que na próxima Assembleia fosse feita
a eleição para a Diretoria da Associação dos Moradores do Condomínio. O Síndico colocou em
votação o aumento do muro e a proposta dos conselheiros fiscais, o que foi aprovado pela
Assembleia. O Síndico marcou a próxima Assembleia para o dia 23 de agosto de 2009. O Condómino
Marcelo (lote 195) disse que só o aumento do muro não adianta e sugeriu a criação de uma comissão
para subsidiar os trabalhos. O Síndico acatou a sugestão e a Comissão foi criada pelos Condóminos
Faísa (lote 235), Ernando Amorim (lote 287), Daniel (lote 223) e Maria José (lote 259). O síndico
ainda disse que quer discutir e por em deliberação na próxima Assembleia o Manual de
Procedimentos de Segurança. Como nada mais havia para ser deliberado, findou-se a Assembleia e
foi lavrada a presente ata assinada pelo Presidente da Mesa, pelo Síndico e por mim, Secretário.

Alexandre Luiz Ropriaues Alves
Síndico e Presidente ele|fo da mesa

Paulo Magno Gabêto Martinez
Secretário eleito
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