
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA 08 DE JUNHO DE 
2013. 
  

Aos oito dias do mês de Junho de dois mil e treze, devidamente convocados por cartas e 

convocação entregue pessoalmente, reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária, às 

08h30min, 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. 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. Fernando Gomes Lima (2/607). O Sr. Fernando esclareceu que a 

razão dos cartões que cada um dos presentes recebeu ao assinar a lista de presença, um 

na cor amarela, para os apartamentos de cobertura e outro na cor verde, 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) fez uma breve explanação sobre o trabalho da administração nos 

últimos dois meses e apresentou a organização administrativa da sua gestão. Feita a 

leitura da ordem do dia, constante do edital de convocação, foi tratado como primeiro item:  

Medição de cobranças de água. O Sr. Rodrigo Seco (síndico), lamentou a ausência da 

maioria dos proprietários à assembleia para discutir e entender os problemas da 

comunidade. O Sr. Rodrigo (síndico), explicou aos presentes às ações realizadas pela 

administração no sentido de identificar, possíveis problemas que justifiquem o aumento no 

consumo e no valor da conta da Cedae e explique o alto valor pago pelas unidades.  O Sr. 

Rodrigo (síndico) explicou sobre os problemas de leitura e cálculo da Ista e exemplificou 

usando a unidade de um morador o Sr. Rodrigo Joia (1/306). O Sr. Rodrigo (síndico), 

informou sobre os vazamentos encontrados em última vistoria da administração junto com 

o Engenheiro da Dorex. O morador Sr. Daniel (4/503)  fez perguntas e considerações 

sobre o procedimento de leitura da Ista e informou que nesse momento não tem mais 

confiança na empresa Ista devido a constante evidência da mesma e falta de retorno com 

relação as falhas encontradas.  O Sr. Rodrigo (síndico) informou que daria inicio à 

campanha de redução do consumo de Água em 20% e fez a apresentação do logotipo da 

campanha para o Condominio Lotus. O morador Sr. Sérvulo (1/101), acrescentou em 

relação à empresa Ista de que havia um processo no setor juridico do condominio contra a 

Ista com relação ao procedimento de impossibilidade de leitura de seu hidrômetro por 

outras companhias. O morador Sr. Vinicius  (2/611), questionou sobre a possibilidade de 

leitura diária do hidrômetro. O Sr. Rodrigo (síndico), explicou sobre o funcionamento do 

sistema de rádio da Ista. A moradora Sra. Edna (3/607), informou que não mais vive no 

seu apartamento desde Julho 2012, e ainda assim está vindo consumo de água em sua 

unidade. Perguntou se haveria possibilidade do condominio fazer uma medição individual 

em sua unidade em particular. O Sr. Rodrigo (síndico), informou que em casos particulares 

o condominio tem condições de auxiliar o morador monitorando o consumo, desde que o 

problema seja reportado. A moradora Sra. Cecilia (4/605), perguntou sobre o procedimento 



a ser adotado com relação as contas que vieram com erro de leitura e/ou cobrança 

anteriormente. O Sr. Rodrigo (síndico), informou que após o valor ter sido lançado a 

pessoa do síndico não poderia agir, o síndico pode sim, se identificado antes do valor ter 

sido lançado adotar o melhor procedimento para a unidade. Informou também que caso o 

morador deseje recorrer da Empresa medidora, que o condomínio poderia dar alguns 

auxilios, porém caberia ao autor do processo, provar que a empresa mediu errado 

utilizando-se de orgãos oficiais para tal. O síndico informou também que desde que 

identificou que determinadas unidades tem consumido mais do que a média, ele já solicitou 

que seja feita a medição visual dessas unidades diariamente. A moradora Sra. Cecilia 

(4/605), solicitou que fosse disponibilizado os consumos anteriores para ter uma média 

para se comparar. O síndico se prontificou para auxilia-la dentro de todas as suas 

possibilidades. Com relação a questão jurídica o Sr. Rodrigo (síndico), sinalizou que junto 

da empresa que presta consultoria jurídica para o condominio Lotus, não há nenhum 

processo contra a Ista. O mesmo informou que irá identificar com o síndico anterior o 

processo que foi informado ter sido aberto. O morador Sr. Sérvulo (1/101), perguntou o 

motivo do Síndico ter dado um tratamento diferenciado a unidade do morador Sr. Rodrigo 

Jóia (1/306) e não poderia auxiliar a moradora Sra. Cecilia (4/605). O síndico informou ao 

morador que não houve tratamento diferenciado. O morador Sr. Rodrigo Jóia (1/306), 

esclareceu a todos presentes que o mesmo não teve tratamento diferenciado. Que ao 

receber a prévia de consumo, procurou a administração imediatamente no qual foi 

prontamente atendido. O morador Sr. Daniel (4/503), questionou se ao se encerrar o 

contrato com a Ista, qualquer outra empresa fica impedida de fazer a leitura do hidrômetro. 

O Sr. Rodrigo (síndico), informou que não. Desde que seja feita as adaptações 

necessárias. Informou também que há duas (02) empresas no mercado que podem fazer a 

leitura do hidrômetro que foi adquirido da Ista.  Após explicações com relação as 

possibilidades de medição de hidrômetros pelas empresas do mercado o Sr. Rodrigo 

(síndico), solicitou que fosse registrado em ATA que não existe e nunca existiu em sua 

administração tratamento diferente entre um morador e outro. Informou que acha grave 

esse tipo de denúncia e que denúncias deveriam vir acompanhadas de provas. A 

moradora Sra. Regina (1/304), informou que no último mês de gestão da administração 

anterior ela teve o valor da conta triplicada e que atualmente sua conta está normalizada. A 

moradora solicitou esclarecimentos sobre o que houve. O síndico informou que ele não 

poderia responder pela gestão anterior. Deu espaço para que o síndico da gestão anterior 

se pronunciasse, o que não ocorreu, e informou que como síndico não poderia tomar uma 

ação, mas que estava em pauta a assembléia decidir o que fazer com relação aos valores 

de água cobrados como fração ideal no último mês da assembléia anterior. O morador Sr. 

Vinicius  (2/611), fez uma comparação com relação as suas contas anteriores de outras 

residências em que viveu e sugeriu que o condominio fizesse um plano para utilizar de 

procedimentos que reduzisse o consumo de água. O síndico agradeceu a sugestão e 

apresentou a empresa EcoTech (representados pelos Sr. Sandro e Sr. Miranda) para 

apresentação de seus produtos e dar seu parecer técnico sobre consumos e vazamentos. 

Durante a apresentação da Ecotech, o Sr. Rodrigo (síndico), pediu a palavra para explicar 

à assembleia que o conselho ainda não havia tomado decisão sobre a contratação da 



empresa e que a Ecotech foi convocada para informar sobre seus planos individuais e dar 

seu parecer técnico sobre consumos e vazamentos. 

O morador Sr. Vinicius  (2/611), perguntou sobre a possibilidade da Ecotech emitir um 

laudo sobre a condição das unidades atendidas. O Sr. Miranda explicou que se o contrato 

fosse o de eficiência (todo condomínio), o relatório era emitido para o síndico. E que se 

fosse por unidade, o laudo é emitido para o proprietário. O morador Sr. Vinicius  (2/611), 

ainda quis saber se o dispositivo de propriedade da Ecotech, ficaria para as unidades após 

termino do contrato. A Ecotech informou que o equipamento fica, porém o mesmo somente 

é instalado no contrato por eficiência. 

Após a apresentação da Ecotech o Sr. Rodrigo (síndico), informou que a administração já 

possui algumas propostas da Ecotech, e perguntou à assembléia se a mesma desejava 

colocar em votação a contratação da Ecotech pelo condominio, seja no modelo individual 

ou coletivo. A assembléia apresentou interesse em votar o assunto. 

A moradora Sra. Cintia (2/204), solicitou a palavra para informar à assembleia, que não 

havia um levantamento feito para saber dos condôminos não presentes, quantos estariam 

dispostos a aderir a proposta individual e que essa informação deve ser levada em conta 

para saber qual o melhor modelo a ser adotado. Que isso deve ser feito antes da votação. 

O Sr. Rodrigo (síndico), confirmou com a moradora Sra. Cintia (2/204), que sua solicitação 

era a de se trazer o assunto novamente em próxima assembléia, com a informação de 

quantidade de adesões por parte dos condôminios. A moradora, informou que sua 

solicitação era de uma assembleia para tratar somente desse assunto. O Sr. Rodrigo 

(síndico), informou então que colocaria em votação essa solicitação. 

O presidente da mesa, Sr. Fernando (Presidente da mesa), informou a assembléia que 

para esse assunto da Ecotech, são três (03) opções de votação: 

1- Coletivo; 

2- Individual; 

3- Levantamento por parte da administração da adesão do Individual, que seria tratado 

numa próxima assembléia. 

Foi posto em votação primeiro a questão de se levar a informação e levantamento de 

adesão. Para os que aprovam 12 cartões verde, e nenhum amarelo. Foi posto em votação 

o contrato coletivo. Para os que aprovam 17 cartões verde, 8 cartões amarelo. Foi posto 

em votação a modalidade de contrato individual, o qual não houve manifestação. 

O Sr. Rodrigo (síndico), após decisão da assembléia, informou que irá convocar a empresa 

Ecotech no próximo dia últil para solicitar o contrato. 

O morador Sr. Servúlo (1/101), informou que na pauta da Assembléia, não estava incluída 

a apresentação da empresa, nem a contratação da empresa pela Assembléia. 



O Sr. Rodrigo (síndico), informou que irá consultar o jurídico do condomínio, para 

identificar se a empresa pode ser contratada mediante o exposto pelo moradro Sr. Sérvulo 

(1/101). 

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

água do condominio. Foram apresentadas três (03) possibilidades: 

1- Mudar para Fração ideal; 

2- Continuar com o modelo atual; 

3- Mudar para Divisão simples; 

O morador Sr. Vinicius (2/611), se pronunciou informando que não fazia sentido votarmos 

a mudança de modelo de cobrança, devido ao que ocorreu na votação anterior. O Sr. 

Fernando (Presidente da Mesa), informou que a votação era somente para sabermos se 

continuariamos com o método atual ou se seria alterado. O Sr. Fernando (Presidente da 

Mesa), ainda sugeriu que se iniciasse pela opção de se manter o modelo atual, e se assim 

a assembléia decidisse, não precisaria votar os outras opções. 

Foi posto em votação aqueles que desejam manter o sistema de medição atual. Para os 

que aprovam 30 cartões verde, 10 cartões amarelo. Para os que desejam mudar o método 

de consumo, aprova 1 cartão verde. 

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

leitura do hidrômetro. O Sr. Rodrigo (síndico), antes da votação fez uma apresentação das 

empresas que teriam condições de atender ao condominio. 

Após apresentação a moradora Sra. Sueli (4/403), perguntou se no caso de se manter a 

Ista o condominio poderia fazer um monitoramento para averiguar se a leitura estava 

sendo correta nos próximos 3 meses. O Sr. Rodrigo (síndico), informou não só era 

possível, como também estava na pauta para votarmos e o condomínio assumir a leitura 

dos hidrômetros, desde que o condominio contratasse mais um funcionário. O Sr. Vitor 

(3/108), levantou a questão sobre se esse funcionário ficaria dedicado à leitura de 

hidrômetros ou poderia auxiliar na manutenção do condominio quando o mesmo não 

estivesse desempenhando essa função. O Sr. Rodrigo (síndico), informou que o mesmo 

poderia desempenhar outras funções além da leitura. O morador Sr. Diego (3/501), fez a 

observação de que independente da tecnologia, poderia haver erros de leitura. O morador 

Sr. Marcos (2/601), fez observação de que a comunidade já havia perdido a confiança na 

Ista, que se o condomínio assumisse a leitura, iria dar uma resposta à comunidade de que 

a administração estava agindo. 

Após deliberação da comunidade o Sr. Fernando (Presidente da mesa), informou que seria 

colocado em votação a manutenção do contrato da Ista. 

Foi posto em votação aqueles que desejam manter o contrato com a Ista. Para os que 

aprovam manutenção, não houve voto. Foi posto em votação pela remoção da Ista, 

unânime, sem abstenção. 



Foi posto em votação a medição dos hidrômetros pelo condomínio ou outra empresa. Para 

os que aprovam medição pelo condomínio, houve unânimidade, sem abstenção. 

O Sr. Rodrigo (síndico), fez as observações de que o processo de implementação pelo 

condominio, teria inicio dentro de 15 a 20 dias, que a recisão deve obedecer os 30 dias 

contratuais e que a garantia dos hidrômetros ainda era válido pois os mesmos foram 

comprados. Fez também observação de que as unidades que tem amostragem de alto 

consumo, o condomínio poderá auxiliar, caso seja erro de leitura. 

O Sr. Rodrigo (síndico), passou para o próximo item da pauta, a cobrança do mês de Abril 

que foi feito em fração ideal. Informou que o condominio, teria como ressarcir aqueles que 

pagaram a mais e cobrar a diferença daqueles que pagaram a menos. 

A moradora Sra. Sueli (4/403), fez uma pergunta sobre o item em questão. Explicou que 

seu consumo médio era entre 21 e 25 m3, e que devido à cobrança em fração ideal, o 

valor a pagar de sua conta naquele mês, foi menor de que a média. Perguntou, se no caso 

de aprovarmos que seja refeita a conta, ela teria de pagar a diferença a mais, pois pagou 

menos naquele mês. O Sr. Rodrigo (síndico), explicou que sim, pois o condominio, não 

poderia arcar com a diferença. Que o condominio tem o relatório de leitura da Ista naquele 

mês e que poderia aplicar as diferenças. 

Foi posto em votação a manutenção da fração ideal de Abril, para os que aprovam a 

manutenção da fração ideal, não houve votos ou abstenção. Foi posto em votação que os 

valores de Abril fosse recalculados, houve unânimidade, sem abstenções. 

Após votação a Sra. Sueli (4/403), fez uma observação sobre a votação, de que a 

unânimidade mostrava que a assembléia estava com o sentimento de coletividade e 

lealdade para com os moradores. Parabenizou a todos. 

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

Informou que como na assembléia anterior, não ficou decidido como seria paga a auditoria, 

era necessário nessa assembléia se decidir essa questão. Informou que achou prudente, 

levar a comunidade opções com os respectivos valores. Seriam essas as opções: 

1- Auditoria de todas as pastas, no valor de R$ 25,500.00; 

2- Somente a última gestão, que ainda não estava aprovada a prestação de contas, no 

valor de R$ 10,500.00; 

3- Não fazer auditoria, devido aos valores apresentados; 

O Sr. Rodrigo (síndico), informou que a sugestão da administração era que essa auditoria 

fosse paga em cota extra pelos condôminios. Conforme apresentado no quadro se 

aprovado o custo da seguinte forma: 

a- Caso aprovado a auditoria de todas as pastas; 2 parcelas de R$ 43,36 

aproximadamente por unidade (considerando-se a fração ideal); 



b- Caso aprovado a auditoria do período de Abril de 2012 a Março de 2013 em 2 

parcelas de R$ 17,86 aproximadamente por unidade (considerando-se a fração 

ideal); 

A moradora Sra. Sueli (4/403), perguntou se essa assembléia, poderia cancelar um item 

aprovado em uma assembléia anterior. O Sr. Rodrigo (síndico), informou que sim, poderia. 

Explicou que a anterior aprovou uma auditoria sem saber o custo, que nesse momento em 

posse dos custos, a assembléia poderia tomar a decisão e revogar a decisão, baseada no 

custo da mesma. O morador Sr. Vitor (3/108), fez a observação de que os anos anteriores 

tinham sua prestação de contas aprovadas ao fim de sua gestão. Que era desnecessário 

auditoria em pastas aprovadas pela comunidade. O morador Sr. Sérvulo (1/101), informou 

que a prestação de contas da APSA não havia sido aprovada, acrescentou que a mesma 

sequer a apresentou. Informou que era sim necessário ser feita a do período da APSA 

também. O morador Sr. Vinicius (2/611), informou que na última gestão, houve uma única 

assembléia e que durante todo o período 2012 / 2013, não houve qualquer prestação de 

contas, que ele concorda com o que foi dito pelo morador Sr. Vitor (3/108), de que não 

havia necessidade de auditoria durante esse período. O morador Sr. Sérvulo (1/101), 

lembrou ao morador Sr. Vinicius (2/611), que a APSA não havia feito prestação de contas. 

O Sr. Rodrigo (síndico), confirmou que não houve realmente prestação de contas por parte 

da APSA, que na época ele atuou como sub-sindico e diversos questionamentos, nunca 

foram respondidos. Deu exemplos como o pagamento de IPTU de outro terreno de forma 

indevida. A moradora Sra. Sueli (4/403), sugeriu que fosse colocada em votação a 

auditoria do período anterior pelo fato de ainda não haver uma prestação de contas e após 

o condominio estar novamente com a saúde financeira resolvida, que se votasse a 

auditoria ao período APSA. 

O Sr. Fernando (Presidente da mesa), abriu os votos pela opção de não se fazer auditoria, 

o qual não houve voto ou abstenção.  

A moradora Sra. Cintia (2/204), fez a observação sobre o fato de se não fosse aprovada a 

auditoria das administrações anteriores e mais antigas, as mesmas poderia prescrever e o 

condomínio não poderia acionar a APSA. O Sr Rodrigo (síndico), informou que a APSA 

entregou a administração há 1 ano e meio aproximadamente. Informou também, que caso 

não fosse decidido em assembléia, fazer auditoria dos outros períodos nessa assembléia 

devido aos custos, que na próxima assembléia, traria em pauta novamente a votação para 

se fazer auditoria dos outros períodos. 

Foi posto em votação a opção de se fazer auditoria somente do período de Abril de 2012 a 

Março de 2013. Para os que aprovam 20 cartões verde, e 9 cartões amarelo. Foi posto em 

votação o período de Outubro de 2010 a Abril de 2013. Para os que aprovam 05 cartões 

verde e 1 cartão amarelo.  

O Sr. Rodrigo (síndico), reiterou que irá trazer a questão de auditoria das outras pastas na 

próxima assembléia. 



O morador Sr. Diego (3/501), fez a observação de que é importante que todas as gestões 

tenham auditoria, mesmo as futuras. O Sr. Rodrigo (síndico), confirmou que trará 

novamente na próxima assembléia a questão de auditoria das outras pastas e informou 

que a administração atual, já foi aprovado e também passará por auditoria. 

O Sr. Rodrigo (síndico), passou para o próximo item da pauta, deficit do fundo de reserva 

em R$ 100,245.28, seria colocado em votação, 03 opções: 

1- Criação de cotas extras para retornar o fundo de reserva ao valor que o mesmo 

deveria estar; 

2- Incorporação do fundo de reserva; 

3- Manter em conta separada até o fim da auditoria; 

4- Permite que valores provenientes de economia do condominio em algum momento 

zerem esse déficit; 

O Sr. Rodrigo (síndico), informou que foram as opções que ele identificou como plausiveis 

e que aceitava sugestões da comunidade. O morador Sr. Pedro (4/405), perguntou quanto 

era o custo de se manter esse déficit. O Sr. Rodrigo (síndico), explicou que esse deficit não 

era um valor negativo no banco, mas sim um negativo administrativo, que o fundo de 

reserva deveria estar em R$ 177,000.00 aproximadamente, mas que o condomínio teria 

em conta somente R$ 77,000.00. 

O Sr. Fernando (Presidente da mesa), abriu os votos pela 1ª opção de se criar cota extra, 

o qual não houve voto ou abstenção. Foi posto em votação a 2ª opção a de se incorporar o 

fundo de reserva, o qual não houve voto ou abstenção. Foi posto em votação a 3ª opção a 

de se manter em conta separada até o fim da auditoria, o qual foi unânime. Não foi 

colocada em votação a última opção já que a 3ª teve unanimidade. 

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

Rodrigo (síndico), fez uma explicação sobre a atual situação em que se encontra o 

condominio e apresentou diversas fotos sobre vazamentos, fachadas e problemas 

diversos. O mesmo explicou que o que o fez trazer a auditoria técnica à assembléia é que 

a quantidade de vezes que é feito o mesmo conserto de forma recorrente é preocupante e 

pode mostrar um problema mais grave que somente um engenheiro, poderia fornecer o 

laudo e que se não fosse corrigido de uma forma definitiva o condomínio poderia herdar 

todos esses problemas após fim da garantia. O mesmo informou que o valor da auditoria 

seria de R$ 8,000.00 e apresentou as opções a seguir: 

1- Fazer a auditoria em 4 parcelas; 

2- Fazer a auditoria em 2 parcelas após fim da auditoria financeira; 

3- Não se fazer auditoria; 

O morador Sr. Fernando (2/607), informou que acompanhou a visita do engenheiro da 

Dorex ao condomínio e disse que ficou muito preocupado entre a discrepância entre o que 

ouviu do engenheiro da Dorex e sobre o engenheiro da Ecotech, que ao saber dos 

problemas de vazamento da cisterna, informou que o método de conserto de vazamento 



de cisternas é diferente do que ouvira do engenheiro da Dorex. O morador Sr. Daniel 

(4/503) , perguntou se esses problemas recorrentes que o condomínio vinha passando 

eram de responsabilidade da Dorex. O Sr. Rodrigo (síndico), confirmou que sim. Explicou 

também à assembléia, que uma vez ciente da contratação da auditoria, a Dorex poderia se 

recusar a fazer os reparos que vem fazendo durante o período de garantia. Explicou 

também que o motivo da auditoria não era o de se iniciar um processo judicial, mas o 

condominio ter a opinião de um especialista para que se apresentasse um laudo para que 

os reparos fossem feitos de forma definitiva. Que esse laudo seria apresentado à 

assembléia. O morador Sr. Leandro (4/704), informou do estado em que encontrou a sua 

cobertura recém-adquirida, que quando o mesmo estava a fazer obras, encontrou os 

mármores da fachada quase soltos, colados com silicone, que poderiam ter caído em cima 

de um carro ou pedestre. O morador Sr. Daniel (4/503) , perguntou se a auditoria seria feito 

somente na área comum ou nas unidades também. O Sr. Rodrigo (síndico), informou que 

seria somente da área comum, mas que gostaria que todos os moradores informassem 

seus problemas o quanto antes à administração. O Sr. Marcos (2/601), informou que esse 

laudo da auditoria, não teria valor legal. Que caso o condomínio, resolvesse entrar na 

justiça, contra a Dorex ou a Conasa, que o laudo não valeria. O Sr. Rodrigo (síndico), 

informou que o morador estava correto, mas que o laudo valeria como objeto para entrar 

com a ação. O Sr. Rodrigo (síndico) apresentou a proposta de se fazer a auditoria em cota 

extra após a auditoria financeira, para não somar com a cota já aprovada. O morador Sr. 

Marcelo (4/710), relatou que é morador a somente 1 ano e já teve inúmeros problemas 

com a Dorex, inclusive o deck de madeira de sua piscina, quebrou ferindo o guardião. 

O Sr. Rodrigo (síndico), lembrou a todos que ao votar, devem lembrar que ainda há outros 

itens em pauta que podem precisar de cotas extra também. 

Foi posto em votação a 1ª opção de se fazer junto com a auditoria financeira em 4 

parcelas. Para os que aprovam votam 9 cartões verde e 7 cartões amarelos. Foi posto em 

votação a 2ª opção de se fazer a auditoria em 2 parcelas, após a auditoria financeira. Para 

os que aprovam votam 13 verdes e 1 amarelo. Não houve votação para a opção de não se 

fazer a auditoria. 

O Sr. Rodrigo (síndico), pasou para o próximo item da pauta, reforma da mini-quadra e 

áreas comuns. O Sr. Rodrigo (síndico), explicou item a item das obras a serem feitas: 

 Muro para a mini-quadra; 

 Opção de banheiro para a churrasqueira; 

 Abertura da curva para acesso à rampa de descida à garagem; 

 Reforma dos guarda-corpos; 

O Sr. Rodrigo (síndico), apresentou os valores e opções de pagamento. O morador Sr. 

Fabio (4/201), solicitou que fosse detalhado o processo de seleção das empresas e 

valores. O Sr. Rodrigo (síndico), informou que é definido o escopo do trabalho e é passado 

a Sra. Cleide (funcionária do condomínio), que é responsável pela gestão dos contratos. É 

feito um convite às empresas e solicitado cotação. O Sr. Rodrigo (síndico), abriu a pasta 



em que consta as propostas para cada serviço solicitado para apresentar aos condôminios. 

O morador Sr. Vinicius  (2/611), expressou sua preocupação com relação aos valores de 

cota extra e possibilidade de utilização do fundo de reserva. O mesmo questionou se havia 

algum limite para a utilização do fundo de reserva. O Sr. Rodrigo (síndico), informou que 

não havia limite, desde que a assembléia aprovasse a utilização desse recurso. 

Foi posto em votação a opção de não se fazer as obras citadas. Para os que negam a obra 

votou 1 cartão verde. Para os que desejam fazer as obras, votam todos com excessão de 

1. Será feita as obras por maioria.  

O morador Sr. Vinicius (2/611), questionou se o que havia sido aprovado era somente para 

a miniquadra ou para todas as obras. 

Foi posto em votação para que a assembléia decida se o condomínio fará ambas as obras 

apresentadas. Todos os presentes levantaram seus cartões aprovando por unanimidade 

ambas as obras. 

Foi posto em votação a origem dos recursos para ambas as obras através de cota extra. 

Para os que aprovam a utilização de cota extra votam 4 cartões verdes, e 1 cartão 

amarelo. Para os que aprovam a utilização do fundo de reserva para ambas as obras 

votam houve voto da maioria. 

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

O Sr. Rodrigo (síndoco), explicou que se reuniu com a empresa contratada pela gestão 

anterior e que ainda não havia finalizado o serviço contratado. Informou que dando-se 

continuidade ao serviço, poderia ser feito a sugestão de vagas para cobertura. 

O morador Sr. Daniel (4/503),  questionou a razão de a empresa não ter finalizado o 

serviço contratado. O Sr. Rodrigo (síndico), informou que não teria como responder o 

motivo pelo qual a gestão anterior atrasou o serviço e especificou que havia sido por parte 

do condomínio o atraso, conforme alertado pelo fornecedor. A moradora Sra. Sueli (4/403), 

questionou quanto a sugestão de vagas para a cobertura. O Sr. Rodrigo (síndico), informou 

que devido a convenção do condominio utilizar a palavra indistinto, não se poderia destinar 

vagas no condomínio. Que a administração não teria como multar um condôminio que 

quisesse usar uma vaga sugerida para a cobertura. O morador Sr. Marcos (2/601), fez 

observação de que achava desnecessário demarcar as sugestões de cobertura, uma vez 

que a convenção não permite destinar vagas para as coberturas e que o valor cobrado por 

atraso, deve ser negociado. O morador Sr. Fernando (2/607), fez a observação de que 

talvez nesse momento, pode não ser realmente o melhor momento para se demarcar as 

vagas de cobertura, mas que acredita que a demarcação, para sugestionar as vagas de 

cobertura, deveria ser trazido novamente a votação, para auxiliar na educação de todos ao 

melhorar a questão de estacionamento do condomínio. 

O Sr. Rodrigo (síndico), explicou que esse item da pauta sendo aprovado pela assembléia 

iria criar em torno de 15 vagas a mais para a comunidade permitindo que 

aproximadamente 40 vagas se tornem soltas. 



Foi posto em votação se a assembléia iria negar a continuidade do serviço. Não houve 

voto. Foi decidido que o Sr. Rodrigo (síndico), irá negociar com o fornecedor a multa por 

atraso e fará o restante do serviço. Foi posto em votação as opções de pagamento. Para 

os que aprovam utilização do fundo de reserva o recurso para finalização votam 9 cartões 

verde e 4 cartões amarelo. Para os que aprovam cota extra votam 5 cartões verde. Foi 

posto em votação que a negociação da administração com a empresa para redução da 

multa por atraso no serviço de pintura da garagem, de forma a validar que mesmo que 

irredutível o serviço seria feito. Para os que aprovam 11 cartões verde e 3 cartões 

amarelos. Não houve manifestação em contrário. 

O Sr. Rodrigo (síndico) informou que há alguns planejamentos da administração sobre 

academia, controles de acesso, câmeras, manutenção da ordem, que serão trazidas na 

próxima assembléia. 

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

desta assembleia, às 12h22min, 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, 27 de junho de 2013. 
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