
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA, REALIZADA NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2016. 

 

Aos sete de dezembro de dois mil e dezesseis, devidamente convocados por cartas registradas 

e convocação entregue pessoalmente, reuniram-se em Assembléia Geral Extraordinária, às 

19h30min, em segunda e última convocação, por falta de quórum legal às 20h10, no próprio 

condomínio "Lótus", situado na Estrada do Bananal, nº 127, Jacarepaguá, nesta cidade, CNPJ 

12.567.485/0001-89, os co-proprietários conforme assinaturas constantes da redação de 

presença. O Sr. Fernando Gomes Lima, síndico, declarou-se instalada e solicitou aos presentes a 

indicação de um condômino para presidir os trabalhos. Foi indicado presidente de mesa o Sr. 

Rodrigo Seco (508/1). O Sr. Rodrigo Seco (presidente de mesa) esclareceu que a razão dos 

cartões que cada um dos presentes recebeu ao assinar a lista de presença, um na cor vermelha, 

para os apartamentos cobertura e outro na cor amarela, para os apartamentos "tipo"; que o 

voto de cada um dos apartamentos de cobertura tivesse 1,5 de peso e que o voto de cada um 

dos apartamentos "tipo", tivesse peso 1,0 como forma de simplificar o processo de votação. 

Explicou também as instruções gerais para assembléia. O Sr. Fernando Lima (Síndico) deu início 

apresentado os gráficos sobre a saúde financeira do condomínio, mostrando o fundo de 

reserva e as contas de origem 2016 / 2017. Feita a leitura da ordem do dia, constante do edital 

de convocação, o Sr. Rodrigo Seco (presidente de mesa) explicou os itens da pauta que ficaram 

na seguinte ordem: 1, 2, 3 e 4 da pauta, sendo tratado como primeiro item: Adequação dos 

itens do regulamento - O Sr. Fernando Lima (Síndico) informou que recebeu sugestões e ouviu 

opiniões de alguns moradores para que a pernoite de vaga de visitantes em suas exceções, 

também fossem nos finais de semana e por isso levou para assembléia, para ouvir da 

comunidade e solicitou sugestões da em relação a mudança do item 3.3.24 do regulamento 

interno de incluir finais de semana (de sexta e sábado) nas exceções. A Sra. Claudia (203/2) 

perguntou qual horário para os finais de semana. O Sr. Fernando (Síndico) respondeu 

permanecendo o mesmo horário de 6h às 24h. O Sr. Marcos (405/2) perguntou se iria ter algum 

limite. O Sr. Gustavo (712/2) perguntou qual hora deverá sair uma pessoa que irá pernoitar. 

Caso contrário, segundo ele, final de semana não restariam mais vagas de visitante, pois a 

pessoa chega sexta a noite e só iria embora no domingo. O Sr. Rodrigo (508/4) discordou e 

informou que isso só aconteceu em dia de festa, mas ponderou também que seria um risco 

eventual a assumir, mas o que se pretende seria flexilibilizar a pernoite. O Sr. Gustavo (712/2) 

questionou que hoje em dia o condomínio tem uma regra, onde as pessoas se policiam para 

não receberem multa e fazendo isso pode abrir precedente, a pessoa pode todo final de 

semana pernoitar com o carro. O Sr. Fernando (Síndico) informou que existe uma regra, onde 

permanece a restrição de pernoitar apenas 2 vezes no mês. O Sr. Rodrigo (508/1) informou que 

em todas as assembleias já é uma pratica comum adequar o regulamento, que se não der certo 

leva novamente a mudança em assembleia. O Sr. Rodrigo (presidente de mesa) colocou em 

votação a (1ª proposta - SIM) adiciona os finais de semana no item 3.3.24: que foram a favor 7 

votos amarelos e 1 voto vermelho, totalizando 8,5 votos e a (2ª proposta - NÃO) que ficará 

exatamente como é hoje não mudaremos nada: que foram a favor 4 votos amarelos e 1 voto 

vermelho, totalizando 5,5 votos. Aprovado pela maioria e ficando decidido a inclusão dos 

finais de semana (de sexta e sábado) nas exceções da pernoite de veículos de visitantes.  



O Sr. Fernando (Síndico) informou deixando claro que a regra continua, que a pernoite é 

apenas para exceções e todas as pernoites tem que ser informado a administração. O Sr. Luiz 

Eduardo (710/2) sugeriu para permanece os dois carros por unidade, por que já existe essa 

regra no regulamento e sugeriu que não mudasse. A Sra. Claudia (203/2) questionou que nem 

sempre terá vaga para visitante mais. O Sr. Gustavo (712/2) também questionou dizendo que o 

estacionamento poderá ficar lotado desde as 8h da manhã. O Sr. Rodrigo (508/1 - Subsíndico) 

ponderou que possuímos poucas vagas e qualquer regra que fosse aplicada haverá momentos 

de faltar vaga para visitante. A Sra. Claudia (203/2) disse que com essa nova regra, sendo dois 

carros por unidade vai estar diminuindo a democracia das vagas. O Sr. Gustavo (712/2) sugeriu 

que a administração continue controlando e supervisionando essa questão das exceções e das 

vagas de visitantes. O Sr. Fernando Lima (Síndico) informou que continuaremos fazendo o 

controle e supervisão das regras e das vagas e quando tiver muitas ocorrências de reclamações 

por falta de vagas e pernoite a gente traz novamente o assunto para assembleia. O Sr. Marcos 

(405/2) questionou que sua preocupação é a questão da rotatividade, temos que decidir se será 

apenas 1 vaga ou 2 vagas por unidade. O Sr. Rodrigo (presidente de mesa) colocou em votação 

a (1ª proposta - SIM) mantém 2 carros por unidade: que foram a favor 1 voto amarelo e 1 voto 

vermelho, totalizando 2,5 votos e a (2ª proposta - NÃO) será permitido apenas 1 carro por 

unidade: que foram a favor 9 votos amarelos e 1 voto vermelho, totalizando 10,5 votos. 

Aprovado pela maioria e ficando decidido que será permitido apenas 1 carro por unidade 

para pernoitar os finais de semana, permanecendo as regras do regulamento interno. O Sr. 

Fernando Lima (síndico) lembrou que conforme convenção o visitante só pode estacionar no 

térreo, não podendo nem no subsolo 1 e nem no subsolo 2.  

O Sr. Rodrigo Seco (508/1 – subsíndico – presidente de mesa) passou para o segundo item: 

Manutenção das Caixas de Gordura - O Sr. Fernando Lima (Síndico) apresentou as fotos dos 

vazamentos e infiltrações da caixa de gordura e falou do mau cheiro que vem das caixas de 

gordura e alguns vazamentos ficam pingando prejudicando a estrutura do condomínio. O Sr. 

Gustavo (712/2) perguntou se a empresa que fizer a manutenção também fará o esgotamento 

da gordura. O Sr. Fernando Lima (Síndico) respondeu que não, tendo que pagar por fora esse 

serviço. O Sr. Fernando também apresentou todas as propostas e explicou as mesmas. 

Informou que a empresa Almar é que tem o menor preço e garante que não terá que trocar as 

caixas de lugar e não utilizará o sistema de by-pass e trouxe para o assunto para assembleia, 

pois não tem alçada financeira para fazer. A Sra. Claudia (203/2) perguntou se as empresas têm 

garantia, se são registradas, se tem especificação técnica engenheiros gabaritados para 

escolherem pelo menor preço. O Sr. Fernando (Síndico) informou que sim e que as empresas 

fizeram as propostas em cima do laudo da autovistoria. O Sr. Luiz Fernando (710/2) informou 

que trabalha com impermeabilizantes e conhece a empresa Almar, disse que nossas caixas 

nunca foram impermeabilizadas e o que a Dorex fez foi tapar buraco. Segundo ele, se formos 

transferir de uma caixa para outra seria muito transtorno, pois este sistema demora de três a 

quatro dias, que a empresa Almar dá garantia de 5 anos e que até passa de 5 anos a 

durabilidade do serviço. O Sr. Rodrigo (508/1 - presidente de mesa) perguntou se será feita a 

injeção onde apenas está ruim ou na caixa toda. O Sr. Luiz Eduardo (710/2) respondeu que será 

feito por dentro na caixa toda e por fora será feita uma maquiagem, pois o vazamento é por 

questões de muito acumulo de gordura. O Sr. Francisco (212/2) questionou que já trabalhou 

muito com licitações públicas e cada empresa de engenharia tem várias soluções e ele sugeriu 



que a manutenção fosse de dentro para fora. O Sr. Fernando (Síndico) disse que o ideal é que 

tivesse sido feito antes da entrega dos apartamentos. O Sr. Luiz Eduardo (710/2) disse que de 

dentro para fora está certíssimo, mas teria que quebrar a caixa de gordura, informou que não é 

técnico e nem engenheiro, mas é fornecedor do produto impermeabilizante. O Sr. Rodrigo 

(508/1) informou que não estamos discutindo o menor ou maior preço, mas sim resolver o 

problema, achar uma solução, sem prejudicar o dia a dia dos moradores. O Sr. Fernando 

(Síndico) informou que uma vez aprovado o valor e se vier outra empresa com a mesma 

qualidade, garantia, especificação técnica e menor preço, fecharemos com o menor preço. O 

Sr. Gustavo (712/2) perguntou que se escolhermos a empresa X, vamos ter que pagar mais 

alguma coisa ou todo o serviço está incluso no valor. O Sr. Fernando Lima (Síndico) informou 

que sim, todo o serviço já está incluso. O Sr. Gustavo (712/2) perguntou que se executar a 

atividade e daqui a 5 anos voltar novamente o problema, como ficaria com a Dorex. O Sr. 

Rodrigo Seco (508/1) perguntou se depois que fizermos a manutenção, vamos conseguir com a 

Dorex, através da perícia. O Sr. Fernando Lima (Síndico) informou que se baseou pelo deck e 

acredita que será a mesma coisa, pois toda obra que é emergencial pode sim ser feito. O Sr. 

Gustavo (712/2) perguntou se não poderíamos adiar e chamar 3 engenheiros e advogados para 

avaliarmos melhor. O Sr. Fernando Lima (Síndico) informou que não podemos adiar o problema 

que, ao seu ver, é urgente e já se tornou grave. O Sr. Rodrigo Seco (508/1) informou que 

independente da Dorex é algo que tem que ser gastar novamente daqui a 6 anos, por que tem 

que ser feita a manutenção. O Sr. Fernando Lima (Síndico) informou que tudo que foi feito foi 

baseado nas especificações da autovistoria que fizemos e conversei com mais dois 

engenheiros. O Sr. Rodrigo Seco (508/1) informou que a gente faz uma cotação e é todo um 

processo com várias empresas, falamos com vários engenheiros e isso aqui é o resultado de 

várias propostas. O Sr. Caio (206/3) informamos que temos diversas formas de perícia. O Sr. 

Rodrigo Seco (presidente de mesa) colocou em votação a (1ª proposta - SIM) autorizado a  

realização da manutenção das caixas de gordura (2ª proposta - NÃO) não autorizado a 

realização da manutenção das caixas de gordura: que foram a favor 10 votos amarelos e 4 

votos vermelho. Aprovado por unanimidade, assim ficou decidido que será feito a 

manutenção das caixas de gordura. O Sr. Rodrigo Seco (presidente de mesa) colocou 

novamente em votação os valores a serem decididos das propostas de manutenção das caixas 

de gordura, sendo a (1ª proposta - R$ 40.000,00): que foram a favor 8 votos amarelos e 2 votos 

vermelhos, totalizando 11 votos; (2ª proposta - R$ 50.000,00): que foram a favor 2 votos 

amarelos e 1 voto vermelho, totalizando 3,5 votos e a (3ª proposta - R$ 60.000,00): que foi a 

favor 1 voto vermelho, totalizando 1,5 voto. Aprovado pela maioria o valor de R$ 40.000,00 de 

teto para a manutenção das caixas de gordura. O Sr. Rodrigo Seco (presidente de mesa) 

colocou novamente em votação como seria a forma de pagamento (1ª proposta - Cota extra 

integral): que foram a favor 8 votos amarelos e 4 votos vermelhos, totalizando 14 votos; (2ª 

proposta - Usando 50% do fundo de reserva): não houve voto a favor. Aprovado por 

unanimidade, assim ficou decidido que haverá cota extra integral para o pagamento da 

manutenção das caixas de gordura. O Sr. Rodrigo Seco (presidente de mesa) colocou 

novamente em votação a quantidade das parcelas de cotas, sendo a (1ª proposta - 3 vezes): 

não houve voto a favor; (2ª proposta - 6 vezes): que foram a favor 9 votos amarelos e 2 votos 

vermelhos, totalizando 12 votos e a (3ª proposta - 9 vezes): que foram a favor 1 voto amarelo e 

2 votos vermelhos, totalizando 4 votos. Aprovado pela maioria que será parcelado em 6 cotas 

o pagamento da manutenção das caixas de gordura.  



O Sr. Rodrigo Seco passou para o terceiro item: Custo para emissão de novos boletos - O Sr. 

Fernando Lima (Síndico) explicou os custos dos boletos, pois antes pagávamos somente o valor 

do boleto quitado no banco e agora atualmente a emissão do boleto é cobrado indiferente se o 

mesmo foi ou não pago. Explicou que o custo do boleto está dentro do nosso orçamento, mas a 

inadimplência não está dentro do orçamento e para cada e para cada acordo de inadimplência 

tem que ser pago a emissão do boleto. Com isso, está passando do nosso orçamento mais ou 

menos uns R$300,00 e pouco mais, não sendo justo que toda comunidade pague. Ou seja, o 

justo seria que cada pessoa que esteja inadimplente pague por cada boleto emitido extra, 

arcando com o ônus pelas parcelas feitas no acordo. A Sra. Claudia (203/2) perguntou se a 

segunda via do boleto é paga. O Sr. Rodrigo (508/1 - Subsíndico) respondeu que a segunda via 

não é novo boleto, portanto não é paga. O Sr. Daniel (503/4) perguntou se esse valor cobrado é 

por emissão.  O Sr. Rodrigo (508/1 - Subsíndico) respondeu que sim, todo boleto que a gente 

emite a gente paga. O Sr. Rodrigo Seco (presidente de mesa) colocou em votação se alguém 

discorda que é para a unidade inadimplente arcar com o ônus dos boletos emitidos em 

acordos: foram todos a favor. Aprovado por unanimidade que o custo de boletos extras será 

cobrado no boleto da unidade inadimplente.  

O Sr. Rodrigo Seco (508/1 - Subsíndico) passou para o quarto item: Reserva de espaço na 

piscina para prática de atividades físicas na piscina - O Sr. Fernando Lima (Síndico) explicou 

que por solicitação de alguns moradores ele levou o assunto para assembleia levando em 

consideração que a piscina é de todos, então teria que ter uma aprovação da comunidade. A 

Sra. Claudia (203/2) perguntou se teria algum custo financeiro. O Sr. Fernando Lima (Síndico) 

informou que o custo é de cada morador, sendo para o condomínio não teria acrescido no 

boleto. A Sra. Claudia (203/2) sugeriu que se alugasse a piscina as segundas feiras como é já 

feito com o espaço gourmet. O Sr. Rodrigo Seco (508/1) questionou que as segundas também é 

para eventuais manutenções na piscina, pois não temos manutenção durante a madrugada. A 

gente está falando de 1 a 2 horas para práticas esportivas. O Sr. Fernando Lima (Síndico) 

sugeriu 2 vezes, por 2 horas, na semana antes da abertura da piscina. O Sr. Luiz Eduardo (710/2) 

informou que basta o professor de natação ter a carteira do corpo de bombeiro para ser 

responsável, para substituir o guardião na piscina. O Sr. Daniel (503/4) perguntou se será um 

serviço do condomínio sem custo. O Sr. Fernando Lima (Síndico) informou que o objetivo é 

fazer com que aconteça a prática de atividades físicas na piscina sem custo, sem honorários ao 

condomínio. O Sr. Daniel (503/4) disse que se a comunidade tiver todo respaldo para nos 

resguardarmos caso haja algum problema futuro, está tudo coberto, tudo previsto, tudo bem. 

A grande preocupação dele é com o uso de crianças, mas acha a idéia interessante. A Sra. 

Claudia (203/2) perguntou quem verificará se realmente o profissional é habilitado. O Sr. 

Fernando Lima (Síndico) respondeu que iremos verificar tudo isso. A Sra. Claudia (203/2) disse 

que o condomínio acaba sendo co-autor de qualquer problema. O Sr. Rodrigo Seco (Subsíndico) 

respondeu tudo que envolve condomínio, envolve risco, se acontecer terá uma investigação e o 

responsável terá que responder. O Sr. Gustavo (712/2) questionou que não acha justo terceirizar 

o serviço para todo mundo. A Sra. Claudia (203/2) questionou que não concorda usar o dinheiro 

de todos para alguns. O Sr. Fernando Lima (Síndico) informou que será para todos, incluindo 

adultos e crianças, ou seja, todos da comunidade. O Sr. Rodrigo Seco (508/1 - Subsíndico) 

informou que as questões de contratos será tratado na AGO, e que o Fernando estaria tratando 

seria apenas da possibilidade de mudar o horário da piscina reservando o espaço para prática 



de atividades físicas. O objetivo seria incluir no regulamento um horário reservado para essa 

prática, sem honorários para o condomínio, um horário de 8h às 10h da manhã de segunda a 

sexta. O Sr. Rodrigo Seco (presidente de mesa) colocou em votação a permissão da reserva de 

espaço na piscina para a prática de atividades físicas (1ª proposta - SIM): que foram a favor 6 

votos amarelos e 2 votos vermelhos, totalizando 9 votos e (2ª proposta - NÃO): que foram a 

favor 1 amarelo e 2 votos vermelhos, totalizando 4 votos. Aprovado pela maioria que será 

permitido a reserva de espaço na piscina para a prática de atividades físicas dias de semana 

fora do horário de abertura ao público.  

 

Não havendo nada mais a ser tratado, o Sr. Presidente determinou o encerramento desta 

assembleia e eu Janaina Rose Silva Barbalho, na qualidade de Secretária, mandei lavrar a presente 

ata, que lavrada e aprovada, vai assinada por mim e pelo Sr. Presidente Rodrigo Carreira Seco.  

 

Rio de Janeiro, 07 de dezembro de 2016.  

 

 

___________________________________             ________________________________________ 

      Presidente: Sr. Rodrigo Carreira Seco                         Secretária: Sra. Janaina Rose Silva Barbalho  

 

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.  

 


