
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTAORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA 22 
DE JANEIRO DE 2014. 
 

Aos vinte e dois dias do mês de janeiro de dois mil e quatorze, devidamente 
convocados por cartas e convocação entregue pessoalmente, reuniram-se em 
Assembleia Geral Extraordinária, às 19h00min, em segunda e última 
convocação, por falta de quórum legal às 19h30, no próprio condomínio 
“Lótus”, situado na Estrada do Bananal, n.º 127, Jacarepaguá, nesta cidade, 
CNPJ 12.567.485/0001-89, os co-proprietários conforme assinaturas 
constantes da relação de presença. 
O Sr. Rodrigo Carreira Seco, síndico, declarou-a instalada e solicitou aos 
presentes a indicação de um condômino para presidir os trabalhos. 
Candidatou-se a presidir os trabalhos o Sr. Fernando Gomes Lima. Sem 
nenhuma outra candidatura e oposição foi eleito pela comunidade o Sr. 
Fernando Gomes Lima (607/2). O presidente de mesa, Sr. Fernando 
esclareceu que a razão dos cartões que cada um dos presentes recebeu ao 
assinar a lista de presença, um na cor azul, para os apartamentos de cobertura 
e outro na cor laranja, 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 assembleia. 
O Sr. Rodrigo (síndico) explicou que o registro digital (áudio e/ou vídeo das 
assembleias) ficam disponibilizados à comunidade na administração. 
Passou para o primeiro item da ordem do dia: Reconstrução do deck da 
piscina - O síndico explicou as ações de manutenção realizadas nos últimos 
anos e o motivo da necessidade da reconstrução a comunidade definidos em 
laudos enviados por empresas e engenheiros. O Sr. Rodrigo apresentou a 
comunidade os orçamentos recebidos, sendo o primeiro em madeira no valor 
de R$80.000,00, o segundo em PVC no valor de aproximadamente 
R$80.000,00 e o terceiro em alvenaria no valor de aproximadamente 
R$189.000,00. O Sr. Rodrigo (síndico) informou a comunidade que foi realizada 
uma reunião com o Sr. Marcus Foster (representante da Dorex) sobre o 
assunto. Após as explicações o Sr. Rodrigo perguntou a comunidade se existe 
alguma dúvida. O Sr. Evandro (512/1) questionou se o laudo técnico solicitado 
pelo condomínio foi especifico para realização da assembleia ou por motivação 
de movimentação de processo contra a Dorex, perguntou também se foi 
movida pela o condomínio alguma ação contra a Dorex referente as pendência 
das áreas comuns . O Sr. Rodrigo explicou que o estudo técnico do condomínio 
foi concluído em setembro, porém que este primeiro laudo não contemplava a 
situação da piscina. Portanto foi solicitado ao responsável pelo trabalho técnico 
que realizasse uma vistoria no deck e redigisse um laudo complementar. 
O Sr. Rodrigo explicou que, para o condomínio mover uma ação é necessário 
realizar uma assembleia para que a comunidade especifique sobre o que será 
reclamado em juízo. Explicou ainda que na sua opinião deverá ser instalada 
uma comissão para avaliar as pendências com o jurídico e posteriormente 
mover uma ação direcionada. O síndico informou também que o Sr. Marcus 
(representante da Dorex) realizou contato telefônico diretamente com ele 
informando que a Dorex comprometeria-se a arcar com aproximadamente 
R$19.000,00 para realização da reforma do deck. A Sra. Dorinda (608/3) 
questionou se o condomínio foi orientado pelo jurídico que qualquer realização 



de obra antes de ajuizamento de ação e avalição do perito indicado pela justiça 
invalidará o local para realização de perícia. A Sra. Dorinda solicita que seja 
convocada uma assembleia com o propósito de definir a movimentação de 
ação contra a Dorex pela comunidade. O Sr. Rodrigo respondeu que o 
questionamento foi levado ao jurídico e que a orientação da advogada do 
condomínio foi que é possível a realização de obras, desde que tenha-se a 
situação atual do deck documentada através de fotos, vídeos, laudos 
assinados por engenheiros e projeto detalhado de todas as ações realizadas 
para manutenção do deck para movimentação posterior de ação contra a 
Dorex. A Sra. Dorinda (608/3) solicita que as orientação prestadas pelo jurídico 
sejam documentadas e assinadas para que no caso de a ação ser invalidada 
por orientação indevida possam ser cobradas as responsabilidades a quem as 
prestou. O Sr. Gustavo (712/2) questionou qual garantia de cada um dos 
orçamentos e o valor de manutenção de cada um dos produtos. O síndico 
respondeu que a garantia para madeira Ipê é normalmente de 20 anos desde 
que com manutenção adequada, segundo orientação da última empresa que 
realizou a manutenção seria a cada 4 meses e o custo de aproximadamente 
R$2.000,00, já do material em PVC a durabilidade seria de 30 anos sem 
manutenção segundo folder e em alvenaria desde que o material seja de 
qualidade, que segundo descrito em orçamento são, as manutenções seriam 
apenas de correções pontuais com quebra de pisos e reaplicação de rejunte. O 
Sr. Vinícius (611/2) sugeriu a consulta da construção do deck em fibra de vidro. 
O Sr. Paulo (704/2) sugeriu que o material fosse comprado pelo condomínio e 
contratar apenas a mão de obra da empresa que forneceu o orçamento. Foi 
sugerido pela comunidade a formação de uma comissão de moradores para 
estudo do caso do deck. Foi levada a votação a criação de uma comissão de 
moradores para analisar a situação do deck e definir as ações que serão 
tomadas, tendo 26 cartões de cor laranja e 3 cartões cor azul a favor e 1 cartão 
de cor laranja contra. Foram voluntários a participar da comissão os 
condôminos Sr. Sérvulo Aguiar de Paula Machado (101/1), Sra. Cíntia de 
Andrade Mello (204/2), Sr. Vinícius Alves Camilo (611/2), Sr. Gustavo de Souza 
Macedo (712/2) e Sra.  Jurema Carneiro de Oliveira (506/4), não havendo 
oposição fico definida a comissão. Ficou defino que a comissão terá autonomia 
para entrar com ação contra a Dorex, tendo 21 cartões de cor laranja e 2 
cartões de cor azul a favor e 5 cartões de cor laranja e 1 cartão de cor azul 
contra. Ficou definido que a comissão terá autonomia para aprovar reparos 
emergenciais até a ordem de R$15.000,00 (quinze mil reais) desde que com 
respaldo jurídico de que não haverá danos a possibilidade de mover ação 
posterior junto a Dorex, tendo 25 cartões de cor laranja e 2 cartões de cor azul 
a favor e 5 cartões de cor laranja e 1 cartão de cor azul contra. Não havendo 
mais nada a tratar sobre este item, passou-se para o segundo item da ordem 
do dia: Revisão de itens do regulamento interno – horários de 
funcionamento da piscina – O Sr. Rodrigo (síndico) apresentou a 
comunidade as propostas de horários e os custos de cada uma delas, sendo: 
1º opção - 8h as 20h com escala do guardião 12/36 com acréscimo contratual 
de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), 2º opção - 9h as 20h de terça-feira 
a sexta-feira com acréscimo contratual de R$350,00 (trezentos e cinquenta 
reais) e 3º opção – 10h as 20h sem acréscimo contratual. O Sr. Fernando 
(607/2) perguntou se o orçamento atual é suficiente para arcar com as opções 
que geram acréscimo contratual. O Sr. Rodrigo respondeu que durante os dois 



próximos meses seria possível arcar com essa despesa e ser feita uma revisão 
no orçamento para a AGO que acontecerá em março. O Sr. Vinícius 
questionou se o guardião tem horário almoço com necessidade de fechamento 
da piscina neste intervalo. O Sr. Rodrigo respondeu que em contrato a 
empresa que contrata o guardião é responsável por rende-lo para intervalo sem 
necessidade de interrupção no funcionamento da piscina. Foi colocado em 
votação 4 propostas, sendo: 1º manutenção do horário atual (terça a sexta 9h 
as 19), 2º - novo horário de 10h as 20h sem acréscimo contratual, 3º - novo 
horário de 9h as 20h com acréscimos contratual mensal de R$350,00 e 4º novo 
horário de 8h as 20h com dois guardiões com acréscimo contratual de 
R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Ficou definido a alteração do horário, 
sendo escolhida a 2º opção – 10h as 20h sem alteração de contrato, com 17 
cartões de cor laranja e 3 cartões de cor azul. As outras opções tiveram: 11 
cartões de cor laranja e 1 cartão de cor azul para o horários de 9h as 20h e 
nenhum voto para o horário de 8h as 20h. 
Seguindo a ordem dos assuntos relacionados ao regulamento interno passou-
se para a discussão do horário de funcionamento do salão de jogos – O Sr. 
Rodrigo (síndico) explicou à comunidade as motivações para as alterações do 
horário do salão de jogos atendia a sugestão de moradores. O Sr. Marcos 
(601/2) sugeriu que fosse proposto um horário diferenciado (8h as 00h) para 
vésperas de feriados, feriados, sexta e sábado. O Sr. Rodrigo (síndico) 
informou à comunidade que o espaço gourmet fica disponibilizado as quartas-
feiras para assistir jogos, desde que não esteja reservado para alguma 
unidade. O Sr. Luciano (301/1) questionou quando serão aplicadas multas as 
irregularidades identificas. O Sr. Rodrigo (síndico) explicou que existe um 
processo e que as notificações estão sendo expedidas, com possibilidade de 
aplicação de multa. A Sra. Sueli (403/4) esclareceu a comunidade que é 
necessário que o registro de ocorrência seja realizado nos canais disponíveis 
para que as notificações sejam emitidas. Se não houver registro de ocorrência 
não há irregularidade para notificar. Após as considerações foi levada a 
votação da comunidade a manutenção do horário já existente; segunda-feira 
das 18h as 22h e de terça a domingo das 08h as 22h, tendo a favor 12 votos 
dos cartões laranja e 3 votos dos cartões azuis e contra 10 votos dos cartões 
laranja. Permanecendo pelo voto da maioria a manutenção do horário 
existente. 
Seguindo a ordem dos assuntos relacionados ao regulamento interno passou-
se para a discussão do Regulamento especifico para o uso da Lan house/ 
Home office – O Sr. Rodrigo explicou a comunidade que atualmente o 
Regulamento Interno prevê uso de computadores e está muito diferente da 
realidade do condomínio. A discussão sobre a regulamentação de uso da Lan 
House levantou as seguintes sugestões: formas de acesso, idade, alimentos no 
espaço, agendamento e aluguel do espaço para realização de reuniões. Foi 
levado a votação quanto a modalidade de acesso: reserva com pagamento de 
aluguel para eventos privados ou comerciais. Todos os presentes foram a favor 
da proposta apresentada, não havendo votos contrários. Todos os presentes 
foram a favor de delimitação de horário para realização de reserva, não 
havendo voto contrário. As opções para horários de reserva foram: 10h as 16h, 
08h as 18h, 08h as 20h e sem restrição, tendo 08 votos de cor laranja a opção 
de 10h as 16h, 1 voto na cor laranja a opção de 08h as 18h, 1 voto na cor azul 
a opção de 08h as 20h e 1 voto laranja a opção sem restrição. Foi definido em 



2 horas, por unanimidade, o tempo máximo de reserva. Levou-se a votação da 
comunidade a idade mínima para solicitação da chave ao zelador, ficando 
definido a idade de 14 anos, tendo 8 votos de cor laranja e 1 voto de cor azul. 
Sendo as demais propostas; 12 anos, com 2 votos laranja e 1 azul e 6 anos, 
não obtendo votos. Com relação a ingestão de alimento na lan house ficou 
definido por 10 votos a favor que é permitido e que será definido pela 
administração quais alimentos e porções serão permitidos. Ficou definido pelos 
presente que somente será permitido acesso de visitantes ao espaço se este 
estiver acompanhado de um morador. Ficou definido o percentual de 10% do 
salário mínimo como valor de reserva da lan house para eventos privados ou 
comerciais com 10 votos de cor laranja e 3 votos de cor azul. A opção de 5% 
do salário teve 1 voto laranja. Foi levado a votação o prazo de antecedência da 
realização da reserva com as seguintes opções: 2 horas, tendo 1 voto de cor 
laranja e 1 voto de cor azul, 4 horas, tendo 5 votos de cor laranja e 2 votos de 
cor azul e nenhuma antecedência, tendo 2 votos de cor laranja. Por maioria de 
votos, ficou definido que as reservas para locação do espaço para realização 
de eventos privativos deverá ser realizada com pelo menos 4 horas de 
antecedência de sua realização. Por não haver mais nada a discutir sobre este 
tópico, passou-se para o próximo item da pauta; Assuntos Gerais – O 
condômino da unidade Rodolfo (711/1) sugeriu que seja colocada em pauta de 
assembleia a discussão para envidraçamento das varandas. O Sr. Rodolfo 
cobra também o comprometimento do síndico para resolver os problemas 
relacionados ao estacionamento.  
 
E como nada mais houvesse a ser tratado, o Sr. Presidente determinou o 
encerramento desta assembleia, às 23h30min, e eu, Cleide Kamile Fontes, na 
qualidade de Secretária, mandei lavrar a presente ata, que lavrada e aprovada, 
vai assinada por mim e pelo Sr. Presidente. Rio de Janeiro, 22 de Janeiro de 
2014. 
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