
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTAORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA 02 DE OUTUBRO 

DE 2013. 

  

Aos dois dias do mês de Outubro de dois mil e treze, 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 coproprietários 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. Foi indicado 

Presidente de mesa o Sr. Sérvulo Machado (1/101). O presidente de mesa Sr. Sérvulo 

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. Fernando Lima (subsíndico) fez uma breve explicação sobre o espaço aberto para 

atendimento ao condômino falar sobre assunto a sua unidade às quintas-feiras, a partir das 

20:00. Nesse horário o condômino poderia tirar quaisquer dúvidas sob sua unidade, que 

em assembleia deveria ser focado assuntos da comunidade. Informou que a administração 

tomou a decisão de fazer a assembleia num dia de semana à noite seguindo sugestões de 

membros da comunidade que gostariam de comparecer à assembleia e que aos finais de 

semana não tinham essa oportunidade. 

O Sr. Rodrigo (síndico) fez a leitura da ordem do dia, constante do edital de convocação, e 

deu uma breve explicação de como seria a dinâmica da apresentação e sugestões.  

O Senhor Sérvulo (presidente da mesa), informou que gostaria de apresentar seu protesto 

por acreditar que dia de semana seria um dia mais difícil para a maioria da comunidade. 

Acrescentou também que não houve uma providência por parte do condomínio de um 

crime (tentativa de homicídio) ocorrido através do lançamento de um artefato explosivo 

(bomba de menor poder explosivo, vulgo cabeção de nego). Acrescentou também que 

gostaria de saber do síndico o que foi feito por parte do sindico para esse e o incidente de 

discussão no livro de ocorrências. 

O Sr. Rodrigo (síndico) informou que essa seria a única exceção ao tema da pauta que ele 

iria explicar uma vez que a solicitação veio do presidente da mesa. O Sr. Rodrigo (síndico) 

informou que um assunto administrativo é tratado na administração entre os envolvidos. E 

todos os condôminos que foram à administração em busca de informações, foram 

informados dos processos administrativos em curso. Informou que na segunda-feira após o 

incidente o zelador, identificou o autor do problema e que o mesmo foi notificado pela 

administração, verbalmente e por escrito e que essa notificação se encontrava na 

administração. Informou também que o condômino que sofreu a agressão (discussão no 

livro de ocorrências), também procurou a administração e o mesmo foi orientado a entrar 

com uma ação criminal. Já que a ação foi contra a pessoa e não contra o condomínio. 



Após explicações o Sr. Rodrigo Seco (síndico), acrescentou que todos os condôminos 

devem ter cuidado com a imagem de seu condomínio. Informou que não gostaria que o 

condomínio Lotus fosse conhecido como o “Condomínio da Bomba”. Que esse tipo de 

imagem é muito ruim e levaria muito tempo para se tirar essa impressão do mercado 

imobiliário. Informou também que não houve qualquer prejuízo a nenhum morador, veículo 

ou estrutura do condomínio e o assunto foi tratado com a devida importância que ele teve. 

Feita a explicação foi tratado como primeiro item: 

Informações da Administração: Os seis meses e expectativas 

O Sr. Rodrigo Seco (síndico), apresentou um resumo da administração nos últimos seis 

meses que focou no administrativo e financeiro e que nos próximos seis meses a 

administração pretende focar no patrimônio e operacional. 

Após resumo o Sr. Rodrigo Seco (síndico), passou para o próximo item da pauta, o preço 

diferenciado para reserva de espaço gourmet e churrasqueira para os dias da semana. 

Foram apresentadas a propostas com ressalva: 

Proposta: 1/6 do salário mínimo para espaço gourmet e 1/10 do salário mínimo para 

churrasqueira nos dias da semana, exceto véspera de feriados e feriados. 

Ressalva: Haverá uma rigidez maior no cumprimento das regras de horários e silêncio na 

utilização desses espaços; 

Foi posto em votação aqueles que desejam alterar o sistema de cobrança atual. Para os 

que aprovam 17 cartões laranja, 06 cartões azul. Não houve voto em contrário. 

O Sr. Rodrigo (síndico), passou para o próximo item da pauta, limite de vagas de visitantes 

simultâneas por unidade. O Sr. Rodrigo (síndico), explicou as regras atuais de 

estacionamento para visitantes e apresentou a proposta com a ressalva: 

Proposta: Máximo de até 02 vagas por unidade, até o limite total de 33 vagas para 

visitantes. 

Ressalva: Haverá um controle maior no acesso de visitantes; 

O morador Sr. Gustavo (2/712), perguntou se seria possível a administração fazer algum 

tipo de acordo com estacionamentos na região para facilitar àqueles condôminos que 

precisassem receber mais visitantes. O Sr. Rodrigo (síndico) informou que era uma boa 

sugestão e que a administração iria procurar e avisar à comunidade. O morador Sr. 

Vinicius (2/611), perguntou se as vagas do térreo, localizadas em frente à portaria, 

poderiam ser destinadas para os visitantes. O Sr. Rodrigo (síndico) informou que em nossa 

convenção especifica que as vagas são de uso indistinto, não podendo assim, serem 

discriminadas para uso de coberturas, unidades e/ou visitantes. Além dessa informação, o 

mesmo apresentou um problema, de que essas vagas são em nosso condomínio muito 

utilizadas pelos moradores por se tratarem de vagas “soltas”. O Senhor Sérvulo 

(presidente de mesa), perguntou se o novo regulamento era somente para locatários dos 

espaços gourmet e churrasqueira ou para todos os condôminos. O Sr. Rodrigo (síndico) 

informou que o regulamento valerá para todos os condôminos. O morador Marcos (2/601), 

perguntou como seria feito o controle das vagas. O Sr. Rodrigo (síndico) informou que irá 

estudar a melhor forma, mas que inicialmente seria usada uma planilha de controle. O 

Senhor Sérvulo (presidente de mesa), informou que concorda com a proposta, só que 

acredita que o momento atual não é o correto por entender que não há no condomínio 

ferramentas para fazer o controle. O Sr. Rodrigo (síndico) informou que no momento não 



há ferramentas para se fazer o controle pelo fato de não haver a necessidade de se 

controlar. Que se aprovado o item de regulamento, será então criado o controle. O Sr. 

Gustavo (2/712), perguntou se haveria limite de entrada e saída para visitantes. O Sr. 

Rodrigo (síndico) informou que aquele item da pauta tratava somente da regulamentação 

de vagas por unidade, informou que irá consultar o regulamento e que se não houver uma 

regulamentação de horário, que poderá ser discutido na pauta de uma próxima 

assembleia. 

Após deliberação da comunidade o Senhor. Sérvulo (Presidente da mesa) informou que 

seria colocado em votação o item da pauta. Para os que aprovam o limite de duas vagas 

por unidade 20 cartões laranja e 07 cartões azuis. 

O morador Sr. Augusto (3/404), sugeriu a implantação de almofadas magnéticas acima dos 

carros para identificar os veículos de visitantes. O Sr. Rodrigo (síndico) informou que 

levará o assunto para a próxima reunião de conselho. 

O Senhor Sérvulo (presidente de mesa) passou para o próximo item da pauta, 

formalização de aluguel de vagas no estacionamento. O Sr. Rodrigo (síndico) informou que 

hoje é feito pelos zeladores um controle de todos os carros por unidade e que uma das 

maiores dificuldades da administração do controle de moradores que utilizam dois veículos 

é a do controle de aluguel. Que hoje não há no regulamento uma regra que solicite ao 

morador que alugue sua vaga que deixe uma declaração na administração com a instrução 

de que está alugando e para qual unidade. 

Foi posto em votação a regulamentação de aluguel de vagas, para os que aprovam a 

formalização de aluguel de vagas 24 cartões laranja e 08 cartões azuis. 

O Senhor Sérvulo (presidente de mesa) passou para o próximo item da pauta, revisão da 

idade máxima permitida para utilização da miniquadra. O Sr. Rodrigo (síndico) informou 

que hoje a miniquadra é fechada por muros, apresentou a regra atual de utilização que é 

de crianças de até 07 anos e fez a proposta para crianças de até 12 anos. A moradora Sra. 

Tatiana (3/102) informou que hoje as crianças que estão utilizando a miniquadra, são 

crianças em média de 15 anos, mas que como moradora da unidade acima da miniquadra, 

não há incomodo. Que acredita que o limite até 15 anos, seria mais adequado. O morador 

Sr. Marcos (2/601) informou que acredita que 14 anos não seria compatível com a 

realidade atual e que seria muito baixo esse limite, que a faixa entre 16 e 17 anos seria o 

ideal. O morador Sr. Bruno (2/209) acredita que o ideal seria remover o limite de idade. O 

morador Vinicius (2/611) acredita que a idade não fará diferença se não houver um monitor 

para coibir excessos de forma a quebrar o patrimônio do condomínio. O morador Sr. 

Marcelo (2/204) informa que não deveria ser criada uma regra, já que não será possível o 

seu fiel cumprimento. O Sr. Rodrigo (síndico) informou que o regulamento é importante 

para que se possa multar o morador que não está cumprindo o regulamento. Que se 

dentro do regulamento houver a quebra do equipamento, essa quebra faz parte do uso 

desse equipamento. Que limitar a idade, permite à administração ter instrumento de base 

para se tomar decisões. A moradora Sra. Tatiana (3/102) informou que se não houver 

limitação, crianças de idade maior irão afastar as crianças de menor idade. O Sr. Rodrigo 

informou que em ressalva desse item do regulamento, que será criado um espaço para 

crianças maiores. Foi posto para votação 03 opções, sem limite de idade para o qual 

recebeu intenção de voto de 16 cartões laranja e 05 azuis, limite de idade de 16 anos para 



o qual recebeu intenção de voto de 09 laranjas e 02 azuis e limite de idade de 12 anos 

para o qual recebeu intenção de voto de 01 laranja. Ficando aprovada a proposta sem 

limite de idade. 

O Senhor Sérvulo (presidente de mesa), passou para o próximo item da pauta, Revisão da 

regulamentação quanto ao uso de skate, patins e bicicletas na área comum. O Sr. Rodrigo 

(síndico) informou que hoje o regulamento proíbe a utilização desses itens na área comum, 

e que a regra é válida para qualquer idade de criança. O Sr. Rodrigo (síndico) explicou 

sobre os riscos de se remover a regra do regulamento e informou que o ideal seria criar 

espaços pré-determinados pela administração em dias e horários específicos para a 

prática desses esportes e que esse espaço e horário, seriam divulgados com 

antecedência. O morador Sr. Bruno (2/209), ressaltou que o espaço teria que ser sempre 

determinado e não poderia ser as passagens de área comum. O Sr. Rodrigo (síndico), 

explicou que a regra levaria em consideração que não houvesse prejuízo aos moradores. 

O morador Sr. Marcelo (4/710), informou que os pais deveriam se preocupar com relação à 

segurança das crianças e que não deveriam orientar seus filhos e/ou dizer aos funcionários 

que por serem moradores e pagarem condomínio, fazem o que quiserem. O Sr. Rodrigo 

(síndico) concordou com o morador que essa argumentação de pagar o condomínio não é 

válida. O Sr. Marcos (2/601) levantou que é importante criar regras e alternativas para as 

crianças do condomínio. O Sr. Vinicius (2/611) concordou com ambas as argumentações e 

que os pais devem ser conscientizados dessa necessidade. Informou também que deve 

ser delimitado não só a área, como também o horário observando horários com menor 

tráfego de veículos e que deve ser considerado sempre que o espaço seja monitorado por 

um adulto e que com relação ao piso, o mesmo sugeriu que o ideal seria os subsolos. O 

Sr. Rodrigo (síndico) informou que após o projeto do estacionamento estar pronto, esses 

pontos serão observados. O morador Sr. Gustavo (2/712), levantou o problema de se 

escolher um horário no final de semana, o que poderia prejudicar o número de vagas de 

moradores e/ou visitantes e solicitou uma explicação de como seria feito esse 

planejamento. Perguntou também se o condomínio, não poderia comprar outro terreno 

próximo para fazer de espaço para crianças brincarem. O Sr. Rodrigo (síndico) informou 

que pode tentar algumas parcerias como possibilidades. Informou também que esse 

regulamento não pode conflitar com outro como, impedir morador de estacionar, utilizar 

espaços após horário do silêncio, entre outros. A moradora Sra. Tatiana (3/102) sugeriu 

que fosse utilizado o espaço entre os blocos 02 e 04 aos finais de semana e férias 

escolares em horários específicos, entre 08:00 às 16:00. O Sr. Rodrigo (síndico) lembrou 

aos moradores que o regulamento, não irá permitir a prática desses esportes a qualquer 

momento e que a prática no dia a dia, continuará proibida. Mas, esse item do regulamento, 

permitirá ao síndico que se delimite um espaço e horários previamente para permitir a 

prática de esportes. O morador Sr. Bruno (2/209), solicita que o Síndico confirme que a 

proibição continua valendo, com exceção de datas e locais previamente autorizados pelo 

síndico. O Sr. Rodrigo (síndico) confirmou. O morador Sr. Rodolfo (1/707), perguntou se 

esse item, não estaria indo de encontro à indistinção de vagas prevista na convenção do 

condomínio. O Sr. Rodrigo (síndico) explicou que não, que a indistinção de vagas está 

prevista na convenção e que a proibição à pratica de esportes do regulamento está indo à 

votação. Explicou que essa regulamentação, não pode conflitar com a convenção e que 



será estudado o espaço para evitar perder o número de vagas que os condôminos têm 

direito. 

Foi posto em votação a flexibilização do regulamento que proíbe a prática de esportes, 

para os que aprovam 25 cartões laranja e 08 cartões azuis. Desaprovam 03 cartões 

laranja. 

O Senhor Sérvulo (presidente de mesa) passou para o próximo item da pauta, Indicação 

de novo espaço destinado à ampliação da academia. O Sr. Rodrigo (síndico) informou que 

em assembleia anterior havia decidido por usar a lan house. Que após estudos, foi 

identificado um espaço que hoje é menos utilizado e seria mais indicado. Esse espaço 

seria uma parte da área do SPA e apresentou a sugestão de como ficaria caso utilizasse o 

espaço. O morador Sr. Bruno (2/109) perguntou sobre a circulação de ar. O Sr. Rodrigo 

(síndico) informou que esse item é somente para autorização de utilização do espaço. 

Qualquer alteração, obra ou custo, seria feito um estudo com profissionais e se necessário 

trazido à assembleia para aprovação. O morador Sr. Vinicius (2/611) perguntou se o 

espaço do SPA teria algum tipo de ligação com a academia atual e quis saber o tamanho 

do espaço do corredor para acesso à sauna e a banheira de hidromassagem. O Sr. 

Rodrigo (síndico) informou que seria da largura da porta de acesso ao espaço e utilizou a 

porta do espaço gourmet para exemplificar. O Sr. Rodrigo (síndico) aproveitou o momento 

para agradecer formalmente ao morador Sr. Marcos (2/601) pelo serviço prestado na 

reforma da miniquadra. O Sr. Marcos (2/601) respondeu a dúvida de circulação de ar, 

informando que a divisória não necessariamente precisaria ir até o teto. Se fosse 

necessário, ainda poderia ser aberta uma ventilação na própria parede. O morador Sr. 

Vinicius (2/611) perguntou sobre o que seria feito do espaço anteriormente destinado à 

academia. O Sr. Rodrigo (síndico) informou que o conceito de LAN HOUSE, com diversos 

computadores não se aplica e que o objetivo é transformar o espaço de forma a permitir 

que adolescentes tenham outras opções como assistir filmes, jogar video-games, entre 

outros que seria mais adequado ao conceito de LAN HOUSE atraindo assim os 

adolescentes que hoje não têm um espaço destinado. A moradora Sra. Marcia (4/406), 

perguntou quanto seria a medida da entrada ao espaço e se o mesmo atenderia ao 

deficiente físico. O Sr. Rodrigo (síndico) informou que não iria se alterar a largura de 

entrada e que atenderia ao cadeirante, explicou ainda, que o motivo de se fechar o espaço 

que atenderia a academia, seria para controlar o acesso aos equipamentos que devem ter 

seu uso monitorado por um profissional de Educação Física. O morador Sr. Gabriel 

(4/403), perguntou com relação à vida útil dos equipamentos que estariam num mesmo 

ambiente que a Sauna e a Hidromassagem, locais esses que geram umidade, o mesmo 

informou que o ideal seria se fosse feito uma academia única, finalizando com os espaços 

de Sauna, Hidromassagem e Banheiros. O Sr. Rodrigo (síndico) agradeceu a opinião e 

informou que com relação à unidade e outros problemas identificados, há soluções e que 

essas serão estudadas e trazidas à comunidade, antes da implementação. O Senhor 

Sérvulo (presidente de mesa), esclareceu a todos que estaria sendo feito a votação 

somente sobre a aprovação de destinação do espaço de expansão da academia e que 

qualquer projeto que envolva a construção, seria votado em nova assembleia. 

Foi posto em votação a indicação do novo espaço para expansão da academia, para os 

que aprovam 27 cartões laranja e 08 cartões azuis. Desaprovam 02 cartões laranja. 



O Senhor Sérvulo (presidente de mesa), passou para o próximo item da pauta, Revisão no 

valor base da multa. O Sr. Rodrigo (síndico) informou que em uma das reuniões de 

conselho foi levantado pelos conselheiros à questão de multa e processo de penalidades 

aplicadas, como não havia nenhum formalizado, foi trazido à assembleia para aprovação, 

informação e normatização dos processos. Informou que a regra atual era de valor para 

multa em 01 salário mínimo. O mesmo apresentou a proposta da administração: 

Regra atual: Definido em assembleia anterior como 01 salário mínimo. Situação: O valor é 

considerado alto para delito de pouco impacto e que acontecem com mais frequência. 

Proposta: Alteração do valor inicial, base, para 1/10 ou 10% do salário mínimo. Ressalva: 

continua valendo a regra de duplicação a cada reincidência. 

O morador Sr. Vinicius (2/611) perguntou se existe um valor mínimo e máximo 

regulamentado. O Sr. Rodrigo (síndico) informou que há um máximo regulamentado. Que 

acredita ser de 10 salários mínimos. O Sr. Vinicius (2/611), perguntou se a reincidência era 

devido a qualquer notificação ou com relação à mesma infração. O Sr. Rodrigo (síndico) 

informou que a reincidência é relacionada à mesma infração duas vezes. O morador Sr. 

Vinicius (2/611) informou que acredita que dependendo do valor aplicado, não haveria 

coibição aos condôminos de infringir o regulamento, como por exemplo, a lei do silêncio ao 

se alugar os espaços comunitários. O Sr. Rodrigo (síndico) informou que no caso desses 

espaços, já está descrito no contrato de aluguel, que se passar dos horários pré-

estabelecidos, o morador será multado, sem necessidade de notificação, pois a assinatura 

do termo, já dá ao morador a ciência da regra e serve como notificação. O morador Sr. 

Vinicius (2/611), reiterou que acredita que se não houver uma punição alta não haveria 

coibição aos condôminos de infringir o regulamento. O Sr. Rodrigo (síndico) expressou sua 

opinião de que a multa é um instrumento do condomínio que deve ser aplicado de forma 

educativa e não punitiva e que por isso uma reincidência o valor dobra dando um aspecto 

mais punitivo e menos educativo, explicou sob o cotidiano da administração e que 

aproximadamente cinco porcento dos condôminos infringem o regulamento de alguma 

forma. Em sua maioria com relação ao controle de acesso. O morador Sr. Bruno (2/209), 

informa que concorda com ambas as abordagens e sugere o valor de 50%. O morador Sr. 

Fernando (2/607), propõe que seja votado os valores de 100%, 50%, 25% e 10% do 

salário mínimo. O morador Sr. Alex (1/108), informa que sobre a reincidência, o mesmo 

acredita que será punido reincidentemente, pois seu veículo possui baixa transparência 

dos vidros impedindo assim de ser identificado. O Sr. Rodrigo (síndico) informou que a 

votação era com relação ao valor da multa e que o problema dele específico, seria tratado 

de forma particular para acharem uma solução de forma a que o veículo dele fosse 

identificado e não infringisse o regulamento. 

O Senhor Sérvulo (presidente de mesa) iniciou o processo de votação pela proposta da 

administração 10%, para os que aprovam 13 cartões laranja e 03 cartões azuis. O Senhor 

Sérvulo (presidente de mesa), iniciou a votação pela proposta de 25%, para os que 

aprovam 04 cartões laranja e 02 cartões azuis. O Senhor Sérvulo (presidente de mesa), 

iniciou a votação pela proposta de 50%, para os que aprovam 13 cartões laranja e 02 

cartões azuis. O Senhor Sérvulo (presidente de mesa), iniciou a votação pela proposta de 

100%, para os que aprovam 05 cartões laranja e 01 cartão azul. O Senhor Sérvulo 

(presidente de mesa), informou que foi aprovado o valor de 10%. A comunidade informa 



que gostaria de votar somente duas propostas. O Sr. Rodrigo (síndico) informou que em 

outras assembleias isso já tinha acontecido. O Senhor Sérvulo (presidente de mesa), 

iniciou o processo de votação entre as 02 propostas mais votadas 10% ou 50%. Iniciou-se 

o processo de votação pela proposta de 10%, para os que aprovam 14 cartões laranja e 03 

cartões azuis. Iniciou-se o processo de votação pela proposta de 50%, para os que 

aprovam 21 cartões laranja e 05 cartões azuis. O morador Sr. Marcos (2/601), informou 

que não concordava com o fato de se ter voltado atrás na decisão inicial que a assembleia 

aprovou de 10%. O Senhor Sérvulo (presidente de mesa), concordou com o Sr. Marcos 

que não era correto. O Sr. Rodrigo (síndico) informou que os critérios de votação decididos 

são feitos pela própria assembleia, que a decisão é do Presidente de Mesa eleito para tal. 

O Sr. Rodrigo (síndico) informou que a sugestão de se votar novamente não foi dele e que 

a comunidade, expressou seu desejo de votar somente duas propostas. O Senhor Sérvulo 

(presidente de mesa), informou que legalmente não é válido, que o que vale é a primeira 

votação, informa que não se pode votar duas vezes o mesmo assunto. Informou ainda que 

na primeira votação houve vencedor e não houve empate. O Sr. Rodrigo (síndico) informou 

que o presidente de mesa é o Senhor Sérvulo, que o mesmo é o responsável pela decisão, 

que o presidente de mesa é o responsável pela assinatura da Ata. Informou que concorda 

com a comunidade que foi o próprio presidente que iniciou a votação, mas que ainda assim 

o presidente de mesa tem o direito de se expressar. Informou também que a decisão cabe 

ao presidente de mesa. A moradora Sra. Roberta (3/602) informou que a assembleia foi 

consultada se haveria nova votação e que a maioria, decidiu votar somente em duas 

propostas. O Senhor Sérvulo (presidente de mesa) informou que como presidente, ele 

mantém os 10% que quem deu a opinião de se votar novamente, foi um morador que 

queria os 100%, que não venceu, e por isso não teria validade a segunda votação. A 

moradora Sra. Marcia (4/406) informa que juridicamente, se o presidente de mesa, informa 

que a votação é justa, ele valida a votação. Que a decisão de se votar novamente é do 

presidente de mesa. O Senhor Sérvulo (presidente de mesa) informa que não importa se 

está gravado ou não, que se está incorreto, não tem validade. O morador Sr. Marcos 

(2/601) informa que a maioria na primeira votação, foi ignorada. O Sr. Rodrigo (síndico) 

informa que ele não está votando nessa assembleia, para não haver qualquer tipo de 

influência. Que quem é o presidente de mesa é o Senhor Sérvulo, e que o Senhor Sérvulo 

é que tem a responsabilidade da decisão a ser tomada. O Sr. Rodrigo (síndico) informa 

que a única questão que ele discorda do Sr. Marcos é que a assembleia foi ignorada, pois 

todos tiveram a oportunidade de votar, em ambas as votações. O Sr. Rodrigo (síndico) 

informa que sua sugestão é a de todos seguirem o presidente de mesa, e que esse tema 

será levado ao jurídico para averiguação. Informou também que se o valor de 10% não se 

provar adequado. O mesmo pode ser ajustado em uma nova assembleia. 

O Senhor Sérvulo (presidente de mesa), passou para o próximo item da pauta, Processo 

formal de penalidades. O Sr. Rodrigo (síndico) informou que hoje não há um processo 

formal de penalidade. E apresentou a sugestão da administração através de um 

fluxograma. Informou que para uma notificação ser emitida a ocorrência precisa ter: autor 

da ocorrência, autor da infração, infração, data e hora da ocorrência. A moradora Sra. Sueli 

(4/403) sugeriu que deve-se evitar que os funcionários da administração sejam 

responsabilizados pela ocorrência, a não ser que os mesmos tenham presenciado o fato, 



sendo certo que não devem fazer a ocorrência em nome de outros. O Sr. Rodrigo (síndico) 

concordou e acrescentou que haverá além do livro do morador, livros para todos os 

prestadores de serviço. O morador Sr. Bruno (2/209), perguntou se a notificação tem de 

ser assinada. O Sr. Rodrigo (síndico) informou que a notificação pode ir por AR, ou através 

de testemunhas. O Senhor Sérvulo (presidente de mesa), sugeriu que a regra criada, 

depois de aprovada, deva ser enviada aos condôminos. O Sr. Rodrigo (síndico) concordou. 

O Senhor Sérvulo (presidente de mesa) iniciou o processo de votação, para os que 

aprovam 21 cartões laranja e 08 cartões azuis. 

O Senhor Sérvulo (presidente de mesa) passou para o próximo item da pauta, Revisão da 

previsão orçamentária. O Sr. Rodrigo (síndico) informou que na AGO foi colocado em 

votação dois orçamentos e que aquela assembleia decidiu pelo orçamento chamado de 

apertado, que não previa o dissidio 2013. Que aquela assembleia, decidiu rever a previsão 

após o dissídio que não tinha sido divulgado. O Sr. Rodrigo (síndico) apresentou a 

previsão sugerida para o restante do período da administração 2013/2014, e informou que 

a diferença dessa previsão orçamentária para a anterior era de 7,61%. O Senhor Sérvulo 

(presidente de mesa) informou que na lei o orçamento tem que ser anual e que para a 

assembleia aprovar o orçamento, deveria ser enviada anteriormente a planilha para que a 

comunidade tivesse conhecimento da nova proposta. O Sr. Rodrigo (síndico) informou 

desconhecer a regra de que o orçamento só pode ser alterado anualmente, que informa 

que tem conhecimento que na AGO tem que ter a apresentação anterior do orçamento. 

Que na AGO, foi votada e está registrada em ata, que a administração iria retornar ao tema 

previsão orçamentária para adequar o orçamento à realidade dos dissídios do período. O 

morador Sr. Marcelo (2/204), perguntou o motivo pelo qual não foi distribuída 

anteriormente a planilha. O Sr. Rodrigo (síndico) informou que desconhecia a necessidade 

de se apresentar anteriormente o novo orçamento numa assembleia extraordinária. O 

Senhor Sérvulo (presidente de mesa), informou que essa obrigatoriedade está no artigo 

1347-6 do Código Civil. O Sr. Rodrigo (síndico) solicita ao Senhor Sérvulo (presidente de 

mesa), que informe aos presentes, que não conhecem o Código Civil, o que diz o artigo 

citado. O Senhor Sérvulo (presidente de mesa), informa que o artigo diz: “que o orçamento 

anual tem que acompanhar a planilha junto”. O Sr. Rodrigo (síndico) pergunta ao Senhor 

Sérvulo (presidente de mesa) se o artigo citado diz que tem que ser apresentado 

anteriormente a planilha. O Senhor Sérvulo (presidente de mesa) informa que sim. A 

moradora Sra. Sueli (4/403) sugere que seja marcada nova assembleia, para votar 

especificamente esse orçamento. O Sr. Rodrigo (síndico), diz que desconhece o artigo que 

informa ser necessário apresentar a previsão anteriormente e que o impossibilita de trazer 

na AGE novamente o orçamento. Informou também, que na AGO foi aprovado o retorno a 

esse tema. O Sr. Rodrigo (síndico) pede ao presidente de mesa que informe a lei pelo qual 

ele é proibido de apresentar a previsão orçamentária. O Senhor Sérvulo (presidente de 

mesa) informa que é a lei 1347-6. O Sr. Rodrigo (síndico) informa que irá apresentar em 

nova assembleia a previsão orçamentária, por desconhecer essa necessidade em lei de 

quantidade de tempo anterior deve ser apresentado à planilha para a comunidade. O 

morador Sr. Fernando (2/607), lembra a todos sobre a consequência de não votarmos o 

novo orçamento e adiarmos algumas decisões importantes como as que foram 

apresentadas, que poderiam afetar o condomínio em curto prazo como, por exemplo, uma 



possível demissão dos zeladores. O Senhor Sérvulo (presidente de mesa), informa que se 

os zeladores quiserem pedir demissão, que basta a administração contratar outros, que 

não cabia na assembleia à colocação do morador. O Sr. Rodrigo (síndico) informa ao 

presidente de mesa Senhor Sérvulo, que o morador tem o direito de se expressar e que 

não havia qualquer pressão por parte do morador, só estava lembrando a todos que essa 

decisão poderia trazer consequências. O morador Sr. Augusto (1/709), informa que a 

assembleia deveria votar essa questão. O Sr. Rodrigo (síndico) informa que se a lei o 

proíbe, ele não poderia votar. Que por desconhecer a lei, era melhor consultar o jurídico. 

O Senhor Sérvulo (presidente de mesa), passou para o próximo item da pauta, Controle de 

Acesso de Veículos. O Sr. Rodrigo (síndico) informou que hoje o controle de acesso não é 

efetivo devido às diversas funções desempenhadas pela portaria. O Sr. Rodrigo (síndico) 

apresentou as propostas: 

Opção I: TAG Ativo. Preço do TAG: R$ 36,90. Compra dos equipamentos: R$ 18.521,20. 

Aluguel dos equipamentos: R$ 390,00. 

Opção II: TAG Adesivo. Preço do TAG: R$ 18,90. Compra de dos equipamentos: R$ 

16.003,20. Aluguel dos equipamentos: R$ 590,00. 

O Sr. Rodrigo (síndico) informou que após aprovado em assembleia, seria necessário um 

período de adaptação e que a partir do dia 1º de Janeiro, não mais seria função do porteiro 

abrir o portão. Somente para convidados e para condôminos que não tenham ainda 

adquirido o controle de acesso, que seriam notificados para adquirir. 

O morador Sr. Alex (1/108), informou que o sistema não funcionará, pois hoje a portaria 

abre para qualquer um sem se identificar. O Sr. Rodrigo (síndico) informou que o objetivo 

da proposta, é sempre avançarmos a um patamar melhor do que se encontra hoje algo 

que incomoda a comunidade. Informou que a maioria dos condomínios na região, já 

adotaram essa solução e que o Lotus hoje, não possui. A moradora Sra. Sueli (4/403) 

sugere que antes da votação, seja considerado se a comunidade deseja mudar para um 

novo sistema ou manter o sistema atual. O morador Sr. Marcelo (2/204), informou que 

acredita que devemos mudar o procedimento da portaria, antes de mudarmos o sistema. O 

Sr. Rodrigo (síndico) informou que hoje o trabalho do porteiro é sobrecarregado e que a 

sugestão de melhorarmos o controle de acesso auxiliaria o trabalho do porteiro. O morador 

Sr. Gustavo (2/712), informou que entendera que com esse sistema, estaremos tirando do 

porteiro à função de abrir e fechar portões auxiliando assim o porteiro a fazer outras 

atividades.  

O Senhor Sérvulo (presidente de mesa), iniciou o processo de votação com relação à 

mudança, para os que não aprovam a mudança 01 cartão laranja e 01 cartão azul. Para os 

que aprovam a mudança foram indicados à maioria. 

O Senhor Sérvulo (presidente de mesa) iniciou o processo de votação com relação às 

opções de sistema, para os que desejam tag ativo (controle) 16 cartões laranja e 05 

cartões azuis. Para os que desejam tag adesivo 06 cartões laranjas e 01 cartão azul. O 

Senhor Sérvulo (presidente de mesa) informou que ficou decidido à opção 01. 

O Sr. Rodrigo (síndico) passou para o próximo item da pauta, Controle de acesso de 

pedestres. Explicou que era o mesmo conceito de veículos. Que hoje quem controla esse 

acesso é a portaria, e que a administração estava sugerindo que cada unidade tivesse 

esse controle no formato de cartão ou chaveiro, para entrar no condomínio. 



O Senhor Sérvulo (presidente de mesa) iniciou o processo de votação com relação à 

mudança, para os que aprovam a mudança 22 cartões laranja e 08 cartões azuis. Para os 

que não aprovam foram contabilizados 02 cartões azuis. 

O Senhor Sérvulo (presidente de mesa) iniciou o processo de votação com relação às 

opções de sistema, para os que desejam tag ativo (controle) 16 cartões laranja e 05 

cartões azuis. Para os que desejam TAG adesivo 06 cartões laranja e 01 cartão azul. O 

Senhor Sérvulo (presidente de mesa), informou que ficou decidido à opção 01. 

O Senhor Sérvulo (presidente de mesa) passou para o próximo item da pauta, CFTV. O Sr. 

Rodrigo (síndico) explicou a necessidade de se adquirir mais um aparelho de vídeo 

gravação e 16 câmeras para melhor monitorar o condomínio e atender aos espaços hoje 

não monitorados. Explicou o projeto e apresentou a sugestão do conselho de se aprovar 

um lastro para após avaliação de outras propostas, a administração já ter a aprovação da 

assembleia para contratar o serviço. Explicou que não havia em seu poder três propostas e 

que se a comunidade assim o quisesse, poderia ser votado em outra assembleia com 

apresentação de três propostas. 

O Senhor Sérvulo (presidente de mesa) iniciou o processo de votação. Para os que 

aprovam que sejam trazidas em outra assembleia três propostas, 16 cartões laranja e 06 

cartões azuis. Para os que discordam e gostaria de votar imediatamente com a única 

proposta apresentada, 02 cartões laranja. Ficando decidido que em outra assembleia a 

Administração apresentaria três propostas de fornecedores diferentes para aprovação da 

comunidade. O Sr. Rodrigo (síndico) passou para o próximo item da pauta, 

Representantes de bloco. Explicou que esses representantes seriam treinados nos 

diversos sistemas do condomínio, para auxiliar a comunidade numa eventual necessidade 

e no caso de não haver nenhum funcionário do condomínio para resolver determinados 

problemas. Foi citado como exemplo, o caso da falta d’água que basta ter o conhecimento 

de como se funciona o motor da bomba, entre outros. O Sr. Marcos (2/601) sugeriu que 

fossem montadas algumas chapas de pessoas interessadas para a comunidade votar. O 

Sr. Rodrigo (síndico) aceitou a sugestão e será trazida essa questão em nova assembleia. 

E como nada mais houvesse a ser tratado, o Sr.. Presidente determinou o encerramento 

desta assembleia, às 22h48min, e eu, Fernando Lima, na qualidade de Secretário, mandei 

lavrar a presente ata, que lavrada e aprovada, vai assinada por mim e pelo Sr. Presidente. 
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