
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA 18 DE JULHO DE 2015.

Aos dezoito dias do mês de Julho de dois mil e quinze, devidamente convocados por carta e
convocação entregue pessoalmente, reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária, às 10h30,
em  segunda  e  última  convocação,  no  próprio  condomínio  “Lótus”,  situado  na  Estrada  do
Bananal,  n.º  127,  Freguesia  de  Jacarepaguá,  nesta  cidade,  CNPJ  12.567.485/0001-89,  os
coproprietários conforme assinaturas constantes da relação de presença. O Sr. Fernando Lima,
síndico, declarou-a instalada. Em seguida, o síndico solicitou aos presentes a indicação de um
condômino para presidir os trabalhos, ficando responsável por conduzir a assembleia o único
candidato Sr. Rodrigo Seco (508/1) que foi eleito Presidente de mesa. Sr. Rodrigo Seco (508/1)
apresentou como funciona a votação utilizando os cartões que cada um dos presentes recebeu
ao assinar a lista de presença, um na cor branco, para os apartamentos “tipo”, e outro na cor
laranja, para os apartamentos “cobertura”, como realizado em outras assembleias, possuem 1,0
de peso para cada voto dos apartamentos “tipo” e 1,5 de peso para cada voto dos apartamentos
de cobertura como forma de simplificar o processo de votação. Para dinâmica de votação, foi
sugerido que quando houvesse mais de duas propostas por item, seria realizado a votação em 2
turnos,  quando  haverá  uma  nova  votação  para  os  dois  mais  votados,  para  que  que  fosse
decidido pela melhor opção. O presidente também informou que só será registrado em ata o
assunto que estiver na pauta, a não ser que seja solicitada a inclusão na ata. O Sr. Rodrigo Seco
(508/1) propôs dois termos para facilitar a assembleia. 1) Será rígido em não fugir ao tema; 2)
Não estender o assunto no máximo 5 minutos por pessoa. Todo tema será apresentado de
forma técnica seguido de um tempo de debate e de esclarecimento, e, por fim, será feito a
votação  para  que  toda  comunidade  decida  pela  opção  que  achar  melhor.  O  Sr.  Fernando
(Síndico) apresentou a pauta da assembleia. 1- Itens de corte de custo; a) proposta de redução
de consumo; b) revisão de horário de espaços da área comum; c) outras sugestões; 2- Rateio da
conta de luz;  3-Alteração de padrão do rolô;  4- Instalação das caixas de ar condicionado; 5-
Assuntos gerais.

Dando início à ordem do dia, constante do edital de convocação.  Item 1: Corte de Custo:  A)
Proposta de redução de consumo de energia; Sr. Fernando Lima (síndico) informou que desde
março o condomínio tem feito de tudo para baixar o gasto com o consumo de luz, quando foram
desligados os elevadores de serviço e as luzes  de decoração,  e que,  pelos estudos feitos,  a
melhor  opção  seria  a  troca  das  lâmpadas  utilizadas  atualmente  por  Led.  Enquanto  hoje  é
utilizado uma lâmpada de 44w, em LED passaria a usar 10 w, por exemplo. A redução atingiria
todos os  tipos  de  lâmpadas,  onde,  só  na  garagem,  já  seriam mais  de  500 lâmpadas.  O Sr.
Gustavo (712/2) perguntou se o cálculo da redução é em quilowatt ou valor financeiro? Sr.
Fernando (Síndico) explicou que o cálculo foi baseado no valor, mas que a redução atingirá o
consumo em quilowatt, quando o retorno seria, em média, de R$ 7.000,00 (7 mil reais) por mês.
Acrescentando a redução na compra de novas lâmpadas, que possuem garantia de 2 (dois) anos,
quando hoje é gasto, em média, cerca de R$ 1.000,00. Informou que no mês de julho tivemos
uma redução na conta de luz, mas deve-se ao fato da piscina estar em manutenção e as bombas
desligadas há um mês. Disse que três empresas apresentaram propostas e a que melhor se
adequou  as  condições  e  necessidades  do  condomínio  foi  no  valor  de  R$  58.665,30,  sem
considerar a instalação. Sr. Fernando (síndico) perguntou se algum dos presentes teria dúvidas e



apresentou  o  Sr.  Márcio  da  empresa  Led  Rio  para  esclarecer  qualquer  duvida.  Sr.  Rodrigo
(508/1)  explicou  que  há  mais  de  3  (três)  meses  a  administração  está  tentando  diversos
procedimentos para corte de custos. A proposta de LED foi levada para reunião do conselho,
que achou melhor levar para decisão em assembleia. Sr. Servulo (101/1) perguntou qual seria o
custo da instalação. Sr. Fernando (síndico) disse que o custo para instalação de tudo seria de R$
11.000,00 (Onze mil reais) para fazer só a garagem e R$ 4.800,00 (Quatro mil e oitocentos reais).
Se fosse colocado um funcionário do condomínio para realizar a troca das lâmpadas, levaria, em
média, 5 (cinco) meses para trocar tudo, enquanto a empresa disponibilizaria funcionários para
executá-la levando menos tempo para que o resultado fosse perceptível. Ele ainda informou que
tentaria, ao máximo, negociar o valor da instalação. Sr. Marcelo (710/4) perguntou se a garantia
seria  a  mesma.  Fernando  (Síndico)  confirmou  que  sim.  Sr.  Sérvulo  (101/1)  disse  que  seria
necessário definir quem fará a instalação, porque não seria possível estocar e ficar esperando.
Sr. Fernando (Síndico) disse que não é desejo dele que isso aconteça, mas se o Adelson for
utilizado, ele levará muito tempo, não resolverá o problema e o condomínio estaria com vários
projetos  prejudicados.  Para  ele,  vale  a  pena instalar  imediatamente as  lâmpadas que ficam
ligadas  24  e  12  horas,  enquanto  o  corredor  o  Adelson  pode  trocar  gradativamente.  Mas
enfatizou que negociará o valor da instalação. Sr. Marcelo (710/4) disse que neste período a
lâmpada poderia queimar e que precisará usar o poder de negociação para baixar o valor da
instalação.  Sr.  Fernando  (Síndico)  informou  que  o  contrato  tem  garantia  de  2  anos.  Nesse
período,  se queimar,  eles  trocariam sem ônus para o condomínio.  Sr.  Charles  (209/2)  disse
concordar com a redução de 44 para 10 quilowatts e disse também que não podemos nos
enganar  achando  que  mês  que  vem  o  condomínio  virá  mais  barato.  Sr.  Arnaldo  (102/3)
perguntou  qual  destino  que  será  dado  às  lâmpadas  que  são  utilizadas  hoje.  Sr.  Fernando
(Síndico) informou que já tentou todos os contatos possíveis, que poderíamos talvez doar para o
Exército da Salvação.  Sr.  Charles (209/1) informou que não veremos o impacto agora e que
concorda que na próxima conta poderemos ver uma redução no valor. Sr. Fernando (síndico)
informou que o orçamento para a conta de luz foi de R$ 15.000,00 (Quinze mil) e que hoje
estamos pagando quase R$ 20.000,00 (Vinte mil), no último mês tivemos uma redução, pois a
piscina estava parada desde o dia 13 de junho, a sauna estava parada em manutenção e que
este acréscimo da conta esta saindo do centro de custo Principal. Sr. Marcelo (710/2) comentou
que  esse  valor  é  referente  a  esse  período  de  inverno  e  imagina  que  aumentatá  quando
chegarmos ao verão. Sr. Fernando (Síndico) informou que este valor excedente esta saindo da
conta principal e que estamos deixando de fazer várias melhorias por causa disso e informou
também que nesta proposta estão inclusos 8 postes que serão afixados na Estrada do Bananal,
pois  está  muito  escura.  Sra.  Jurema  (506/4)  perguntou  se  poderíamos  somar  o  valor  da
instalação das lâmpadas de 24 e 12 horas e acrescentarmos na proposta, para decidirmos logo
de imediato e o restante poderia ser discutido posteriormente com a empresa ou se até mesmo,
um funcionário do condomínio poderia fazer esse tipo de troca. Sr. Marcelo (710/4) perguntou
qual seria o gasto do material e disse que acha impossível alguém ser contra essa proposta e
acredita que o impacto será imediato. Sr. Fernando (Síndico) informou que uns dos objetivos da
assembleia é que a comunidade autorize o uso do dinheiro. Sra. Jurema (506/4) comentou que
poderíamos adicionar parte do valor da instalação ao valor total da proposta e a diferença seria
negociada com empresa,  poderíamos solicitar  até mesmo um desconto.  Sr.  Rodrigo (508/1)
explicou que na questão do orçamento o Fernando tem se esforçado muito para não ter deficit
no condomínio e que está compra poderia ser feita pelo fundo de reserva, informou também



que o gerador já foi instalado e testado e que a empresa Gaspar ainda falta receber R$7.000,00
e que falta à questão das câmeras que já foram aprovadas. Sr. Fernando (Síndico) perguntou se
alguém  teria  mais  alguma dúvida.  A  Sra.  Elizabeth  (105/3)  perguntou  quantas  cotas  extras
temos ainda para serem pagas. Sr.  Rodrigo (508/1) respondeu que temos a do gerador que
faltam 5 (cinco) e a de segurança que faltam 3 (três) e explica que houve algumas discussões na
reunião do conselho por causa das cotas existentes e do aumento da luz.  Acrescentou que
houve a tentativa de desligar o elevador de serviço, mas à redução no custo foi muito pequena e
que o valor da proposta apresentada é muito alta. Por isso, que o assunto fora trazido para a
assembleia  e  que  todos  tomasse  uma  decisão.  A  estimativa  de  aumento  do  governo  para
aumento de luz era 30%, e o reajuste seguiu esse mesmo índice. Sr. Rodrigo (508/1) explicou
que tem coisas que o condomínio tem orçamento e que o síndico não precisa passar para os
condôminos  e  não  quer  dizer  que  o  condomínio  vá  ficar  no  prejuízo,  como  exemplo  a
manutenção da piscina não precisou levar para assembleia para ser feito. Sr. Fernando (Síndico)
informou que será votado os seguintes itens: (Item A) - Proposta de LED: R$ 58.665,30 + R$
5.000,00 para instalação,  no valor  total  de R$ 63.665,30 e perguntou se alguém teria mais
alguma dúvida? Após todas as explicações e considerações a respeito do assunto, o Sr. Rodrigo
(508/1) colocou em votação a proposta para redução de consumo de energia. Propostas: 1) 50%
Fundo de Reserva e 50% Cota extra em 10 parcelas; Proposta: 2) 100% Em Cota extra em 10
parcelas;  Proposta:  3)  100% do Fundo de reserva;  Proposta:  1) 10 Votos  brancos e 4 votos
laranja; Proposta: 2) 2 votos brancos e nenhuma laranja, Proposta: 3) Nenhum voto. Aprovada
proposta 1. (Item B) - Revisão do horário dos espaços: Área comum (Sauna): A sauna funciona
de 3ª a 6ª feira, no horário de 07h às 11h e esse somente no horário de verão de 18h as 22h, e
nos finais de semana e feriados no horário de 10 às 22h. Proposta I) Terça a Domingo das 18
horas às 20 Horas; Proposta II) Terça a Domingo das 18 Horas ás 22 Horas. Será votado trocar as
regras ou manter as regras. Após todas as explicações e considerações a respeito do assunto, o
Sr. Rodrigo (508/1) colocou em votação: Trocar as regras 1 voto; e manter as regras 10 votos;
Aprovado manter as regras atuais. Área Comum (Lan House): A Lan House funciona de 3ª a 6ª
feira, no horário de 08h às 22h. Proposta I) Terça a Domingo das 18 horas às 20 Horas; Proposta
II) Terça a Sexta das 18 Horas às 22 Horas. Após todas as explicações e considerações a respeito
do assunto, o Sr. Rodrigo (508/1) colocou em votação: trocar as regras ou manter as regras.
Trocar as regras 1 voto;  e manter as regras 10 votos;  Aprovado por manter as regras.  Área
Comum (Salão de Jogos): O salão de jogos é de uso exclusivo dos moradores e funcionará de
terça a domingo no horário de 08h às 22h. Sra. Beth (105/3) perguntou se o salão de jogos é
para toda programação de esporte, UFC, futebol, liga dos campeões e porque fica restrito até às
22 horas. Sr. Fernando (Síndico) explicou que o regulamento diz de 8 às 22 horas e é para jogos
como carteado, dardos etc, as quarta-feira o espaço gourmet é liberado para o morador que
desejar assistir ao futebol ou mesmo quando tem UFC que acaba bem mais tarde. Sr. Sérvulo
(101/1) sugeriu que quando tiver jogo e forem abertas exceções, os responsáveis tem que arcar
com as consequências se caso houver bagunça. Sr. Gustavo (712/2) sugeriu para que em caso de
excessos a multa deveria ser muito maior. Para ele, todos sabemos nossos direitos e deveres
que ultrapassam os limites e causam transtornos aos outros, as pessoas exageram no tom de
voz, se exagerar e bagunçar tem que ser multada. Sr. Fábio (301/3) sugere que a multa tem que
ser direta sem notificação. Sr. Fernando (Síndico) explica que a questão da multa já foi votada
em outra assembleia, as pessoas estão sendo notificadas e multadas. Sr. Fábio (301/3) disse que
deve moralizar ou vai continuar uma zona. Sra. Beth (105/3) perguntou se é permitido ou não



pelo regulamento,  que tendo apenas moradores e o espaço gourmet estando livre se pode
utilizar o espaço. Fernando (Sindico) explicou que seria possível, desde que esteja aberto a todos
os moradores. Proposta I) Terça a Domingo 12 às 20h; Proposta II) Terça a Domingo das 14h às
22h; Após todas as explicações e considerações a respeito do assunto, o Sr.  Rodrigo (508/1)
colocou em votação: Trocar as regras ou manter as regras. Trocar as regras 1 voto e manter as
regras 10 votos; Aprovado por maioria dos votos por manter a regra atual. C) Outras Sugestões:
Atlas elevadores Sistema Duplex: Consiste em você chamar um elevador e chegará o que estiver
mais próximo. O usuário não precisará chamar todos os elevadores ao mesmo tempo. Esse
sistema minimiza o tempo e consumo de energia. Os engenheiros da Atlas não souberam dizer
qual o percentual de redução de gasto na conta de luz caso utilizássemos esse sistema, mas é
estimado em torno de 30%. O valor da proposta foi de R$ 34.000,00. Sr Fernando (Síndico -
607/2) informou que foram desligados todos os elevadores de serviço no horário das 22h às 06h
e a economia foi de 800 KWH o que ele considera muito pouco perto das necessidades. Sr.
Gustavo (712/2) comentou que achou ótimo desligar os elevadores de serviço nesse período.
Para ele, o elevador de serviço deveria ficar desligado, sendo ligado apenas para mudança e
retirada  de  lixo.  Sr.  Fernando (Síndico)  explicou  que  não  pode  ser  feito  porque  segundo o
regulamento, animais domésticos e pessoas em trajes de banho não podem utilizar o elevador
social. Sra. Daniela (702/2) pergunta se não daria para desligar o elevador de serviço em outros
horários de menos movimento. Sr. Fernando (Síndico) informa que nos blocos 1 e 3 poderia,
porém nos blocos 2 e 4 seria mais complicado. Sr.  Sérvulo (101/1) criticou que a ideia seria
falarmos  de  corte  de  custos,  mas  que  só  estava-se  falando  de  aumento  e  cota  extra.  Ele
questionou o  motivo de  não  se  rever  o  contrato  da empresa Rio  Lince que,  para  ele,  tem
funcionário  demais  e  o  valor  é  muito  alto.  Assim  reduziria  despesas,  tal  como  corte  de
funcionário.  Sr.  Fernando (Síndico) informou que todas as empresas prestadoras de serviços
foram chamadas para reuniões.  As que estavam em desacordo com as nossas necessidades
foram trocadas, os quais foram duas. Uma delas, a RJohnson, foi trocada por uma empresa que
inclusive cobrirá custo com vidros atá o valor de R$ 80,00, além de também fazer serviços de
serralheria e por um valor menor. Sr. Rodrigo (508/1) explicou que a administração traz para
assembleia o que cabe a comunidade decidir. O que estiver fora do controle da administração
decidir.  No caso da Rio Lince, salientou que ela fornece serviços em vários setores, cedendo
profissionais por um custo muito menor do que o mercado, como por exemplo a reforma da
piscina e a pintura dos blocos que já estaria agendada. Sr. Marcelo (710/4) sugere enxugar a
quantidade de funcionários,  ou aproveitá-los  em outros  serviços.  Para  ele,  o  Adelson é  um
excelente profissional. Sr. Fernando (Síndico – 607/2) explicou que está analisando esta parte
também e que até  outubro fará  outra  assembleia  para  tratar  dos  problemas deixados pela
Dorex. Sr. Rodrigo (508/1) explicou que custos com funcionários já foram cortados, quando duas
funcionárias foram desligadas e substituídas por outras duas com salários um pouco menor.
Para ele, não seria prudente cortar pessoal sem observar a demanda, a escala de férias. Por
exemplo, citou a funcionária Celita que está de licença por 20 dias. Para ele, tudo precisa ser
pensado e  planejado.  Sr.  Fernando (Síndico)  pergunta  se  algum dos presentes  teria  alguma
dúvida? Colocado em votação: Item 1: Sistema duplex da Atlas será votado Sim ou Não. Por
unanimidade a opção votada foi NÃO. Sr. Fernando (Síndico) comentou que nada implica que no
futuro esse sistema possa a vir a ser aplicado.  Item 2: Rateio da conta de luz:  Sr. Fernando
(Síndico) informou que foi criado esta opção caso a proposta de troca das lâmpadas por LED não
fosse aceita. Sra. Jurema (506/4) perguntou qual o valor do déficit do período. Sr.  Fernando



(Síndico) explicou que nos últimos 4 meses esta defasado em R$ 16.000,00 do fundo principal,
considerando o item 2, que se refere ao rateio da conta de luz fica nulo. Para ele, o que  for
economizado com a substituição das lâmpadas, não será necessário repor o fundo. Sr. Sérvulo
(101/1) questionou que o orçamento deveria ter sido melhor elaborado, pois todos sabiam que
haveria aumento, então não deveria ter sido elaborado tão abaixo. Sr. Rodrigo (508/1) explicou
que o orçamento apresentado, discutido e aprovado na AGO teve aumento de 30% para o item
da luz, um aumento significativo, mas que não poderia imaginar que o aumento do governo
seria  muito  maior  que  o  anunciado.  Sr.  Fernando (Síndico)  perguntou  se  alguém tem mais
alguma pergunta. Após todas as explicações e considerações a respeito do assunto, o Sr. Rodrigo
(508/1) colocou em votação: Quem é contra o rateio da conta de luz? A resposta (não) venceu
por  unanimidade.  Sr.  Fernando  (Síndico)  explicou  que  o  objetivo  é  não  causar  déficit  ao
orçamento do condomínio, se a conta continuar acima de R$ 15.000,00 teremos que fazer cota
extra.  Sr.  Rodrigo  (508/1)  informou  que  será  votada  as  seguintes  propostas:  I)  Manter  o
orçamento aprovado na AGO; II) Se o valor da conta ultrapassar R$ 15.000,00 haverá cota extra;
III) Trocar os cálculos por fração ideal. Após todas as explicações e considerações a respeito do
assunto, o Sr. Rodrigo (508/1) colocou em votação: Aprovado com 7 votos brancos e 5 votos
laranja a proposta para manter o orçamento. Item 3: Alteração de padrão do rolô; Sr. Fernando
(Síndico) explicou que com o fechamento das varandas alguns moradores sentem a necessidade
de  um  modelo  diferente  do  utilizado  hoje.  Porém,  as  características  e  o  material  devem
permanecer os mesmos, vilico, branco etc. Perguntou se alguém gostaria de acrescentar alguma
coisa. Sra. Daniela (702/2) perguntou que se for aprovado um modelo com um número maior de
lâminas, a unidade que tiver só duas poderá permanecer ou terá que trocar. Sr. Rodrigo (508/1)
alertou que a cobertura deveria ser diferente, porque a varanda é maior. Sr. Fernando (Síndico)
explicou que quem está dentro do padrão não precisa mudar. Sra. Daniela (702/2) Apresentou o
Sr.  Marcos  vendedor  da  loja  Beladecor  da  passarela  de  Jacarepaguá,  que  a  pedido  da  Sra.
Daniela (702/2) apresentou o modelo de rolô e disse que pelo tamanho da cobertura o ideal
seriam quatro lâminas. Sr. Rodrigo (508/1) explicou como deve ser o modelo e o padrão do rolô:
branco, vilico com blackout, uma lâmina na lateral e até 4 lâminas na frente, modelo de descer e
subir, manter o local de instalação. Após todas as explicações e considerações a respeito do
assunto, o Sr. Rodrigo (508/1) colocou em votação as seguintes propostas: Proposta: I) Contra a
mudança; Proposta: II) A Favor da mudança, com unanimidade a proposta II foi aprovada em
assembleia. Item 4: Instalação das caixas de ar condicionado: Sr. Fernando (Síndico) apresentou
o gráfico com as informações com a quantidade de unidades que possuem ar condicionado e
não possuem caixa e das unidades sem ar e sem caixa. Sr.  Rodrigo (508/1) explicou que na
assembleia de 2012 foi determinado que todas as unidades, mesmo sem ar, precisam ter a caixa
e  quem  não  cumprir  estará  sujeito  a  multa.  Sr.  Fernando  (Síndico)  explicou  que  a  ideia  é
padronizar e exigir de todas as unidades. E perguntou se deverá multar as unidades que não
tiverem caixa de ar condicionado. O valor orçado será individual. Ele disse que tentará negociar
com  a  empresa  um  desconto,  mas  dependerá  da  quantidade  de  caixas.  Após  todas  as
explicações e considerações a respeito do assunto, o Sr. Rodrigo (508/1) colocou em votação:
Será obrigatória a instalação da caixa de ar condicionado para todas as unidades, inclusive para
as unidades que não tenham ar condicionado? I) Sim; II) Não; por maioria de votos foi votada a
Proposta I, será obrigatória a caixa de ar para todas as unidades.  Item 5: Assuntos Gerais: Sr.
Fernando (Síndico) informou que o condomínio está com uma série de projetos em andamentos
como a manutenção da piscina e do deck, manutenção do quadro e das bombas da piscina, a



sauna e já em planejamento a pintura dos blocos. Sr. Fernando (Síndico) explicou que tenta
fazer o máximo para economizar, mas com a troca das lâmpadas para LED, pontos que hoje não
são acesos a noite por causa da economia, poderão voltar a ficarem acessos. Sra. Jurema(506/4)
sugeriu que fossem instaladas câmeras no estacionamento, pois diversas vezes as rodas do seu
carro estavam sujas de urina e tinham fezes próximas ao carro e informou que quando isso
ocorre o pessoal da limpeza sempre encontra o chão molhado perto da vaga, pois ela lava com
um copo de água as rodas antes de sair.  Sr.  Fernando (Síndico) explicou que está tentando
identificar o morador para notificá-lo. Sr. Rodrigo(508/1) lamentou e disse não entender o que
leva uma pessoa levar um cachorro para fazer necessidades na garagem. Sra. Vanda (104/4)
disse que não fuma e que todos os dias sua varanda esta suja de cinzas e guimba de cigarro. Ela
informou que já reclamou, mas não adianta, pois continua acontecendo. Informou também que
o ar condicionado da unidade 204/4 pinga direto na sua janela e que também já reclamou mas o
problema continua a  acontecer.  Ela  gostaria  que a  administração tomasse  providências.  Sr.
Fernando (Síndico) explicou que é difícil identificar a unidade que joga o cigarro, mas afirmou
que fará um trabalho de conscientização. Sr. Charles (209/1) perguntou como está o andamento
da coleta seletiva. Sr. Rodrigo (508/1) explicou que ainda não foi implnatado a coleta seletiva,
pois existem muitos projetos em andamento e que demanda trabalho e espaço. Sr. Fernando
(Síndico) informou que a Rio Lince vai disponibilizar conjuntos com lixeiras coloridas para coleta
seletiva, que serão espalhadas pelo condomínio. Sra. Jurema(506/4) sugeriu que os moradores
do bloco 4 fossem organizados para decorar a entrada do bloco e trocar a porta de vidro da
entrada social da coluna 6, os itens de decoração do bloco 4 seriam doados para o condomínio
mas só poderiam ser utilizados no bloco 4 não podendo trocar de bloco, e também que fosse
criada uma comissão por bloco, onde cada bloco teria um representante, que se reunissem e
levassem sugestões, ideias para o síndico. Sr. Rodrigo (508/1) perguntou se alguém teria mais
alguma dúvida ou sugestão.

Não havendo nada mais a ser tratado, o Sr. Presidente determinou o encerramento desta 
assembleia e eu Maria Lúcia Pinto Meirelles, na qualidade de Secretária, mandei lavrar a 
presente ata, que lavrada e aprovada, vai assinada por mim e pelo Sr. Presidente Rodrigo 
Carrera Seco.

Rio de Janeiro, 18 de Julho de 2015.

__________________________________ Presidente: Sr. Rodrigo Carreira Seco

__________________________________ Secretária: Sra. Maria Lúcia Meirelles

Observação: Informamos que o vídeo dessa assembleia, tais como as anteriores, se encontram 
disponíveis na administração do condomínio e sua cópia pode ser solicitada por escrito. A cópia 
impressa desta e de outras atas também estão disponíveis para consulta no portal do 
condomínio (www.condominiolotus.com.br) e no livro de atas para consultas na administração.


