
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA 29 DE MARÇO DE 2014.

Aos vinte e nove dias do mês de março de dois mil e quatorze, devidamente convocados por 
carta e convocação entregue pessoalmente, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária, às 
09h, em segunda e última convocação, por falta de quórum legal às 09h30, 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. Preliminarmente, foram apresentadas procurações das unidades 105 Bl. 1, 
107 Bl. 1, 301 Bl. 1, 606 Bl. 1, 111 Bl. 2, 510 Bl. 2, 508 Bl. 3, 506 Bl. 4, 707 Bl. 4 que após 
analisadas pela secretária, Cleide Fontes, assistente administrativo, foram consideradas 
boas e válidas para esta assembleia. O Sr. Fernando Lima, subsíndico, declarou-a instalada 
e solicitou aos presentes a indicação de um condômino para presidir os trabalhos. Foi eleito 
Presidente de mesa o Sr. Renato Areas (3/104), que explicou aos presentes como serão 
conduzidas as votações, votando inicialmente todas as opções e votando posteriormente as 
duas opções com o maior número de votos. O Sr. Renato 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 branca, 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. 

Feita a leitura da ordem do dia, constante do edital de convocação, foi tratado como primeiro 
item: Apresentação e aprovação da prestação de contas da gestão 2013/2014 - O Sr. 
Rodrigo Carreira Seco (síndico) apresentou à comunidade a prestação de conta referente ao 
período informado, explicando as atividades realizadas e resultados obtidos. O Sr. Michel 
José Pinto (1/502) questionou se houve aumento no corpo de funcionários na gestão 
apresentada. O Síndico informou que na gestão 2012/2013, a zeladoria era terceirizada, e 
na gestão 2013/2014, os profissionais dessa área foram reincorporados ao condomínio. 
Também foi incorporado ao quadro de funcionários do condomínio um porteiro, reduzindo o 
contrato de portaria da GP. O Sr. Rodrigo (síndico) apresentou a comunidade o cenário 
financeiro do condomínio: quanto a situação de inadimplência atual, o Sr. Rodrigo (síndico) 
informou que não pode garantir a qualidade da inadimplência do período 2012/2013 e da 
pasta de 04/2013, já da sua gestão, por falta de insumos e coesão dos números 
apresentados. Apenas a partir de 05/2013, com a reimplantação do sistema, foi possível 
conciliar o recebido com a conta bancária. O Sr. Rodrigo apresentou à comunidade os 
números financeiros da administração no período da sua gestão, sendo: Inadimplência – 
saldo inicial (04/2013) R$161.536,89 (cento e sessenta e um mil, quinhentos e trinta e seis 
reais e oitenta e nove centavos), saldo final (03/2014) R$71.837,24 (setenta e um mil, 
oitocentos e trinta e sete reais e vinte e quatro centavos). Saldo contábil – saldo inicial 
(04/2013) R$72.942,15 (setenta e dois mil, novecentos e quarenta e dois reais e quinze 
centavos), saldo final (28/03/2014) R$189.530,40 (cento e oitenta e nove mil, quinhentos e 
trinta reais e quarenta centavos), ambos incluindo o fundo de reserva. O Sr. Fernando 
Gomes Lima (2/607) questionou se caso o déficit do fundo de reserva não tivesse sido 
zerado o saldo final seria acrescido de R$100.000,00 (cem mil reais). O Sr. Rodrigo 
(síndico) esclareceu que o saldo final é o valor que tem no banco, independente de como 
ele é representado internamente. Mesmo que o déficit não tivesse sido incorporado, o saldo 
final seria o mesmo e a diferença seria o saldo inicial no fundo de reserva, que seria 
negativo. Após apresentar todo o cenário financeiro desde o início da sua gestão, o síndico 
questionou se a comunidade tinha dúvidas sobre o tópico. Como não houve dúvidas o 
Síndico apresentou as atividades do administrativo, operacional, patrimônio e sistema do 
condomínio. O Síndico sugeriu a comunidade quais projetos, segundo a sua opinião, devem 
ser continuados na próxima gestão. A conselheira Sra. Sueli Belém Varella (4/403) informou 
à comunidade as atividades do conselho, como também que; com exceção da pasta de 
prestação do mês de 04/2013 ela aprovou todas as pastas e colocou-se a disposição da 
comunidade para esclarecimentos de dúvidas. Os conselheiros Sr. Victor Góes (3/108) e Sr. 



Marcos Aurélio Sampaio do Amaral (2/601) fizeram suas considerações. O Sr. Sérvulo 
Machado (1/101) lembrou a comunidade que foi aprovado em Assembleia que todas as 
pastas seriam auditadas ao final de cada gestão independente do síndico, para segurança 
da comunidade. O Sr. Paulo Roberto Falcão Junqueira (4/209) alega ser desnecessária a 
realização de auditoria nas contas de gestão 2013/2014 por julgar o síndico idôneo, ele 
classifica com jogar dinheiro fora a realização de auditoria. O Sr. Renato Areas (presidente 
de mesa) explicou ao Sr. Paulo e a comunidade que a realização de auditoria constava em 
pauta para discussão e definição da comunidade. Após todas as explicações e 
considerações a respeito do assunto, foi colocada em votação a aprovação da prestação de 
contas da gestão 2013/2014, foram a favor 46 cartões brancos e 8 cartões azuis, totalizando 
58 votos. Não houve voto contra. Dos que se abstiveram 2 cartões brancos, totalizando 2 
votos. Sendo a Prestação de contas de gestão 2013/2014 aprovada pela maioria dos 
presentes.

Não havendo mais nada a tratar sobre este item, passou-se para o segundo item da ordem 
do dia: Auditoria financeira gestão 2013/2014 – O Sr. Renato Areas (presidente de mesa) 
e o Sr. Rodrigo Seco (síndico) relembraram a comunidade o que ficou decidido em 
assembleias anteriores a respeito de realização de auditoria. O Sr. Vitor Góes (3/108) expôs 
para a comunidade que, uma auditoria deveria ser realizada em caso de dúvidas nos gastos 
da administração, o que na sua opinião não aplica-se a gestão em questão. O Sr. Rodrigo 
(síndico) explicou a comunidade que entende que em cada AGO essa questão deve ser 
discutida para que a comunidade decida sobre a necessidade de realização de auditoria 
diante da prestação apresentada. O Sr. Marcos (2/601) demonstra sua preocupação quanto 
ao fato de parecer que a decisão de fazer ou não auditoria seja direcionada a pessoas 
especificas. O síndico explicou a comunidade o que motivou a realização de auditoria em 
relação às gestões anteriores. O Sr. André (4/709) apresentou a comunidade o conceito de 
auditoria, informando que se trata de uma analise de processos, a fim de identificar se todos 
estão sendo feitos corretamente. Que auditoria não identifica desvios ou roubos, mas indica 
caso algum processo não esteja sendo realizado de forma correta. O Sr. Renato (presidente 
de mesa) informou que a auditoria realizada no condomínio foi especificamente nas contas, 
portanto não houve analise dos processos, mas sim das entradas e saídas financeiras. O Sr. 
Sérvulo (1/101) informou à comunidade que o relatório da auditoria da gestão em que foi 
síndico, demonstrou após a análise dos boletos, contratos de prestadores de serviços e 
gastos, que não foi constatada irregularidade financeira, e portanto a não aprovação da 
prestação de contas foi pessoal. Diante de todas as colocações o Sr. Renato (presidente de 
mesa) colocou em votação a consulta à comunidade de realização de auditoria ao final de 
cada exercício. Foram a favor 48 votos brancos e 8 azuis, totalizando 72 votos. Houve 1 
voto branco contra. Não houve abstenções. Fica determinado que ao final de cada exercício 
seja realizada consulta à comunidade da realização de auditoria nas contas da referida 
gestão. O Sr. Renato (presidente) colocou em votação a realização de auditoria nas contas 
da gestão 2013/2014: foram a favor 5 votos brancos. Foram contra 39 votos branco e 7 
votos azuis, totalizando 49,5 votos. Dos que abstiveram-se, 7 votos brancos e 1 azul, 
totalizando 8,5 votos. Ficando decido pela maioria dos presentes a não realização de 
auditoria nas contas da gestão 2013/2014. 

Não havendo mais nada a tratar sobre este item, passou-se para o terceiro item da ordem 
do dia: Remuneração do síndico – O Sr. Rodrigo (síndico) explicou a motivação do tópico 
e apresentou à comunidade as propostas existentes. A Sra. Elizabeth Marinho (3/105) 
solicitou a inclusão de mais uma proposta para remuneração, sendo ela: 100% de isenção 
da cota condominial para o síndico, 50% de isenção da cota condominial para o subsíndico 
e nenhuma isenção para o conselho. O Sr. Fernando explicou a comunidade que não acha 
justo os membros do conselho pagarem para prestar serviço ao condomínio. O Sr. Sérvulo 
(1/101) questionou ao Sr. Rodrigo qual foi a posição do jurídico sobre ao pagamento de 
remuneração aos demais membros eleitos da administração. O Sr. Rodrigo respondeu que 
não há na convenção menção de que não pode haver remuneração à outras pessoas, que a 



frase que está na convenção é :”pode ser remuneração ao síndico”. O Sr. Sérvulo apresenta 
à comunidade os artigos da convenção que regulamentam a remuneração ao síndico, sendo 
eles: Artigo 10º, letra C – Eleger síndico e subsíndico, fixando remuneração do primeiro. 
Artigo 23 – Anualmente a Assembleia Geral Ordinária elegerá o Conselho Fiscal composto 
de três membros, escolhidos entre os condôminos os quais exercerão gratuitamente as suas 
funções. Diante das considerações do condômino, não mais tratou-se de remuneração aos 
demais membros do conselho, mantendo apenas em pauta a remuneração do síndico.  As 
propostas para remuneração de síndico são: 1ª - 1 salário mínimo mais isenção de cota 
condominial, 2ª - 1 salário mínimo sem isenção de cota condominial, 3ª - somente isenção 
de cota condominial, 4ª – realização de trabalho voluntário, sem remuneração ou isenção de 
cota condominial. A 1ª proposta obteve 7 votos brancos e 2 azuis, totalizando 10 votos, a 2ª 
proposta obteve 21 votos brancos e 4 votos azuis totalizando 27 votos, 3ª proposta obteve 
24 votos brancos e 3 azuis, totalizando 28,5 votos e a 4ª não obteve votos. Conforme 
sugestão de votação no início da assembleia, levou-se a votação as duas propostas mais 
votadas; 1ª – 1 salário mínimo, sem isenção de cota, com 23 votos brancos e 7 azuis, 
totalizando 33,5 votos e a  2ª – isenção de cota condominial, com 27 votos brancos e 2 
votos azuis, totalizando 30 votos. Ficando decidido pela maioria que o síndico receberá 1 
(um) salário mínimo para exercício da função.  Após as considerações sobre a convenção 
do condomínio sobre o auxílio ao subsíndico e conselho fiscal, o quarto item foi excluído da 
pauta, deixando a discursão para uma próxima oportunidade.

Não havendo mais nada a tratar sobre este item, passou-se para o quinto item da ordem do 
dia: Eleição de síndico e subsíndico – O Sr. Renato (presidente de mesa) questionou aos 
presentes quem gostaria de candidatar-se a função de síndico. Apenas o Sr. Rodrigo 
Carreira Seco (1/508) candidatou-se. Para a função de subsíndico candidatou-se o Sr. Fábio 
Eduardo Bezerra Passos (3/301). O Sr. Fernando (2/607) subsíndico da gestão 2013/2014 
explicou a comunidade que não candidatou-se à função de subsíndico por não achar justo 
que tal função não tenha nenhum tipo de isenção, pois é uma função que exige dedicação, 
responsabilidade e muito trabalho. O Sr. Paulo (4/209) questionou ao presidente de mesa o 
que seria necessário para estabelecer uma remuneração ao subsíndico. O Sr. Renato 
explicou que é necessário a inclusão deste item em pauta de uma próxima assembleia. O 
Sr. Renato (presidente de mesa) questionou se dentre os presentes alguém mais gostaria 
de candidatar-se a síndico ou a subsíndico. O Sr. Fernando Gomes de Lima (2/607) 
candidatou-se a subsíndico e o Sr. Fábio Eduardo Bezerra Passos (3/301) desistiu da 
candidatura. O Sr. Renato (presidente de mesa) questionou se alguém dentre os presentes 
se opunha a candidatura do Sr. Rodrigo (1/508) a síndico e do Sr. Fernando (2/607) a 
subsíndico. Por não haver oposição e outros candidatos, foi nomeado síndico o Sr. Rodrigo 
Carreira Seco (1/508) e o Sr. Fernando Gomes Lima (2/607) a subsíndico.

Não havendo mais nada a tratar sobre este item, passou-se para o sexto item da ordem do 
dia: Eleição de conselho fiscal – O Sr. Renato (presidente de mesa) questionou aos 
presentes quem gostaria de candidatar-se a função de conselheiro, candidataram-se: o Sr. 
Fábio Eduardo Bezerra Passos (3/301), o Sr. Victor Góes (3/108), o Sr. Marcos Aurélio 
Sampaio do Amaral e a Sra. Sueli Belém Varella (4/403). O Sr. Renato (presidente de mesa) 
questionou quem dos presentes era a favor da permanência da Sra. Sueli no conselho. 
Foram a favor 42 votos branco e 8 votos azuis, totalizando 54 votos. O Sr. Renato 
(presidente de mesa) questionou quem dos presentes era a favor da permanência da Sr. 
Marcos no conselho. Foram a favor 38 votos brancos e 5 azuis, totalizando 45,5. O Sr. 
Renato (presidente de mesa) questionou quem dos presentes era a favor da permanência 
da Sr. Victor no conselho. Foram a favor 32 votos brancos e 6 votos azuis, totalizando 41 
votos. O Sr. Renato (presidente de mesa) quem dos presentes deseja que o Sr. Fábio faça 
parte do conselho. Foram a favor 29 votos branco e 7 votos azuis, totalizando 39,5. De 
acordo com a maioria de votos ficou o conselho fiscal formado por Sra. Sueli Belém 
Varella(4/403), Sr. Marcos Aurélio Sampaio do Amaral (2/601) e Sr. Victor Góes (3/108). 
Passou-se então para a candidatura dos suplentes do conselho. Candidataram-se: O Sr. 



Fabio Eduardo Bezerra Passos (3/301), a Sra. Luana Alves Correa (3/504) e a Sra. Carmem 
Lucia Senna Dias da Costa (4/510). Que por não haverem outros candidatos e objeções as 
candidaturas foram nomeados suplentes do conselho fiscal.

Não havendo mais nada a tratar sobre este item, passou-se para o sétimo item da ordem do 
dia: Discutir e votar o orçamento das despesas. O Sr. Rodrigo (síndico) apresentou a 
previsão orçamentária 2014/2015 e justificou o aumento de 5,05% em relação ao orçamento 
2013/2014. O Sr. Rodrigo (síndico) questionou à comunidade a manutenção da auditoria 
financeira no orçamento. A comunidade aprovou a manutenção da auditoria na previsão 
orçamentária. Após a apresentação e explicações pertinentes o Sr. Renato (presidente de 
mesa) perguntou aos presentes quantos eram a favor da previsão orçamentária 
apresentada. Foi unanime a provação do orçamento. 

Não havendo mais nada a tratar sobre este item, o Sr. Renato (presidente de mesa) 
questionou se algum dos presentes gostaria de acrescentar algo mais. A Sra. Carmem sena 
(4/510) sugeriu que as unidades comunicassem à administração a realização de obras para 
maior controle e maior organização. O Sr. Rodrigo (síndico) explicou que essa 
regulamentação já existe em convenção. O Sr. Renato (presidente de mesa) esclareceu que 
pelo tipo de estrutura dos prédios do condomínio a retirada de paredes não interfere na 
estrutura do prédio. Mas que o ideal é que as obras sejam comunicadas para controle e 
organização interna e acompanhadas por um engenheiro civil. O Sr. Marcos (2/601) solicitou 
que seja colocada em pauta para próxima reunião o envidraçamento das varandas. A Sra. 
Cecília (4/605) solicita que seja levada a votação a fixação da área destinada à pratica de 
skate no 2º subsolo. Sr. Rodrigo (síndico) informou que o projeto dele seria levar para 
assembleia o fechamento da área para essa pratica. A Sra. Hellem (2/611) sugeriu que as 
vagas na frente da guarita sejam demarcadas para uso de visitantes. O Sr. Rodrigo explicou 
que para essa demarcação a convenção deve ser alterada. A Sra. Luana (3/504) sugeriu 
que fosse revisto a forma do cálculo de água. O Sr. Rodrigo (síndico) comprometeu-se a 
descrever no boleto o consumo da água individual e o rateio da água da área comum. A Sra. 
Luana questiona o motivo pelo qual os hidrômetros individuais não são da Cedae. O Sr. 
Rodrigo explicou que é uma questão de engenharia.

E como nada mais houvesse a ser tratado, o Sr. Presidente determinou o encerramento 
desta assembleia, às 13:17min, 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, 29 de março de 2014.

________________________________        __________________________________ 
 Secretária Sra. Cleide Kamile Fontes            Presidente Sr. Renato Areas


