
 
 
 
 

 

 
Ata da Assembleia Geral Extraordinária do Condomínio Aldeia dos 
Pássaros, realizada aos vinte e dois dias do mês de setembro de 2011. 
 
Aos vinte e dois dias do mês de Setembro de 2011, devidamente  convocados, reuniram-se em Assembleia 
Geral Extraordinária os senhores condôminos do Condomínio Aldeia dos Pássaros, sito nesta Capital à Estrada 
Velha da Penha, n. 88, para deliberarem  sobre a seguinte ordem do dia:  
 
1) Continuidade e finalização das Obras de Individualização de Água (AJMartani) nos Edifícios Beija Flor 
e Gaivota; 
2) Agendamento compulsório das unidades do Edifício Beija Flor e Gaivota; 
3) Ratificação sobre andamento da Reforma dos Halls dos Edifícios; 
4) Assuntos de interesse geral. 

 
Mesa Diretiva dos trabalhos: Para presidir os trabalhos foi indicado e eleito o Sr. Mauro Possatto (unidade 53 
– Bloco 4), que convidou a mim, Selma Araújo do Nascimento, representante da administradora, para 
secretariá-lo. 

Deliberações 
 

Item 1 – Continuidade e finalização das Obras de Individualização de Água (AJMartani) nos Edifícios 
Beija Flor e Gaivota.  O Sr. Alessandro, síndico, informou  que conforme Assembleia realizada 12 de Julho de 
2011, esta reunião se faz necessária para esclarecimentos de dúvidas quanto a obra da AJMartani, pois trata-
se de uma obra difícil, em razão da quantidade de unidades autônomas do condomínio Aldeia dos Pássaros, 
principalmente por conta da deliberação quanto ao inicio da obra. 
 
Foi informado ainda que, no inicio da atual gestão, a obra de instalação dos medidores individuais de água  
estava em andamento nos edifícios Sabiá e Pintassilgo, sendo  que a obra foi totalmente finalizada, com 
algumas exceções  no edifício Sabia. Nos edifícios Canário, Rouxinol e Gaivota a obra  é   efetuada na área de 
serviço e banheiro, facilitando assim, a sua conclusão. Porém a obra em algumas unidades no edifício Beija-
Flor demandará um trabalho maior, pois em algumas unidades será necessário a retirada do armário da 
cozinha, e nestes casos a ideia será  contratar um  profissional (marceneiro) para auxiliar na remoção.  
 
Também foi esclarecido, que a equipe da AJMartani que executa os serviços nas unidades  autônomas,  foi 
substituída pela mesma equipe que executou e concluiu os serviços no edifício Pintassilgo, pois a equipe 
anterior não agradou os condôminos. 
 
O Sr. Sindico, enfatizou que o condomínio é solidário aos condôminos quanto as dificuldades com a empresa 
AJMartani,  e se necessário for será movida uma ação contra a empresa, porém lembrou que algumas unidades 
possuem débitos referente aos medidores com  AJMartani no valor aproximado de R$ 120.000.00 (cento e vinte 
mil reais), e esclareceu ainda a dificuldade para instalação de medidores nas unidades autônomas, citando 
como exemplo,  quando  a empresa disponibiliza o funcionário para realizar a obra na unidade autônoma após 
o agendamento,  e não encontra ninguém na unidade para realizar o serviço de instalação,  e neste caso, a 
empresa arca com os custos do dia de trabalho do funcionário. 
 
Na sequência o Sr. Alessandro informou que recentemente foi realizada uma reunião com a empresa 
AJMartani, e ficou acordado que a obra será reiniciada no próximo dia 27.09.2011. Houve o questionamento por 
parte dos condôminos, se na Assembleia  que aprovou a  obra, não ficou deliberado prazo e punição quanto a 
execução , sendo esclarecido pelo Sr. Sindico, que foi deliberado prazo para a empresa e não para as unidades 
autônomas, que em alguns casos tem dificultado a conclusão dos serviços, e consequentemente prejudicado a 
coletividade condominial, citando abaixo, a quantidade de unidades que ainda faltam a instalação de 
medidores: 
 
Edifício Beija Flor – 168 unidades 
Edifício Gaivota    -   14 unidades 
Edifício Sabia       -    01 unidade 
 



 
 
 
 

 

Dando prosseguimento foi questionado e esclarecido que a falta de cumprimento quanto agendamento por 
parte da empresa, será conforme projeto original, e o prazo  para conclusão dos serviços em cada unidade 
autônoma dura em média 03 dias. A obra será iniciada pelo edifício Gaivota e será revisado todos os serviços 
das calhas, fechamento em gesso nas unidades, enfim todos os serviços que não foram concluídos.  
 
Item 2 –  Agendamento compulsório das unidades do Edifício Beijas Flor e Gaivota.  O Sr. Presidente, 
reiterou que a equipe que instalará  os medidores será a mesma que instalou no edifício Pintassilgo, lembrando 
que em 2 anos e 06 meses de funcionamento do sistema no edifício Pintassilgo, não houve desgaste das 
peças, enfatizando que quando a equipe executa o serviço corretamente o sistema funciona perfeitamente. 
Lembrando que o sistema contribui para  identificação de vazamentos em unidades  autônomas, pois com a 
acompanhamento da leitura, é fácil  identificar aumento no consumo individual.  
 
Neste item foi questionado e esclarecido que o fechamento  dos medidores do edifício Sabiá, foi ocasionado por 
medida de segurança, pois as crianças estavam danificando os medidores, mas os condôminos que desejarem 
acompanhar a leitura,  poderão procurar a zeladoria, para que possa ter acesso a leitura do consumo da sua 
unidade autônoma. 
 
O Sr. Paulo, unidade 133 Pintassilgo, distribuiu aos presentes, planilha com o agendamento das datas para 
execução dos serviços no edifício Beija- Flor, a qual fará parte integrante desta ata, quanto ás datas do edifício 
Gaivota será encaminhado posteriormente, pois ainda será necessário o levantamento das pendências neste 
edifício. 
 
Tal agendamento foi realizado em conjunto com a empresa AJMartani, e os serviços serão executados de 
segunda a quinta-feira, sendo que  na sexta-feira será destinada para a equipe   resolver  eventuais problemas 
que possam surgir na execução dos serviços.  
 
Item 3 – Ratificação sobre a punição no caso de não cumprimento a agenda da obra. O Sr. Ricardo 
Vavassori, representante da administradora, informou aos presentes que a punição no caso de não 
cumprimento á agenda da obra está respaldada pela Convenção Condominial, conforme Capitulo V, artigo 10º -  
 
São obrigações de todos os condôminos: 
 
n)  permitir o ingresso em suas unidades autônomas do síndico e de pessoas credenciadas, quanto isso 
se torne indispensável para inspeção ou realização de trabalhos relativos a estrutura geral do edifício, à 
sua segurança e solidez ou, ainda, para a realização de reparos em instalações nas unidades 
autônomas vizinhas. 
 
Diante do exposto acima,  é obrigação do condômino liberar o acesso a sua unidade autônoma para  que os 
representantes do condomínio  possam executar a obra, pois o condômino que não cumprir o agendamento 
estará prejudicando a coletividade condominial, sendo que todos estão engajados para conclusão dos serviços. 
 
Colocado em votação a punição conforme Convenção Condominial, caso haja o  não cumprimento a agenda da 
obra, foi aprovada por unanimidade dos presentes. 
 
Item 4 – Ratificação sobre o andamento da Reforma dos Halls dos Edifícios.  O Sr. Mauro, unidade 53 
bloco 4, informou que por conta de acordos com as unidades inadimplentes, existe a possibilidade de efetuar a 
reforma dos halls sem a necessidade de efetuar rateio extra, partindo da premissa que o Sindico tem autonomia 
para utilização de R$ 10.000,00 mensais. 
 
Foi esclarecido que a obra será iniciada pelo edifício Pintassilgo, e haverá substituição do piso por porcelanato 
60x60cm com tabera preta, portas 100% de vidro, retirada de  toda a mobília , e as paredes serão revestidas, 
sendo que o  revestimento a ser aplicado  ainda  será estudado. 
 
No edifício Rouxinol, antes de executar a substituição do piso, haverá consulta aos condôminos,  visto que, os 
proprietários deste bloco, efetuaram a substituição do piso.  
 
Dando prosseguimento, foi questionado e esclarecido que não será efetuada a troca dos  comandos em todos 



 
 
 
 

 

os elevadores, porém será efetuado a regulagem em todos os equipamentos e todas as cabines serão 
realinhadas. Foi abordado sobre a reforma dos elevadores quanto  ao valor pago por cada unidade autônoma, 
sendo esclarecido pelo Sr. Presidente que este item já foi aprovado, e enfatizou a importância da presença dos 
condôminos nas reuniões, quando é dada a oportunidade aos condôminos de expressar as suas opiniões com 
relação ao item que consta na pauta da reunião. 
 
Na sequência foi informado que o valor estimado para reforma dos halls totaliza o valor de R$ 70.000,00, e 
teoricamente será efetuada a reforma de um hall por mês, pois para não onerar o custo da reforma,  será 
utilizada a mão de obra dos funcionários do condomínio. 
 
Colocado em votação a reforma dos halls dos edifícios, foi aprovada por unanimidade dos presentes, sendo 
que, com a aprovação, o valor gasto mensalmente não mais será debitado da alçada que o sindico tem direito, 
e serão utilizados os recursos financeiros existentes do condomínio, ou seja, não será efetuado rateio extra.  
 
Item 5 - Assuntos de interesse geral: Neste item foram deliberados os seguintes assuntos: 
 
Limpeza no edifício e sacada do Gaivota: Diante da reclamação referente a limpeza , a Administração Interna 
informou que será adotado procedimento para melhorar a limpeza do edifício. 
 
Interrupção no fornecimento de água nas unidades inadimplentes: O Sr. Alessandro informou que a 
principio foi aprovado a interrupção do fornecimento de água nas unidades inadimplentes, quando o sistema de  
medição individual entrar em funcionamento, porém este assunto será melhor analisado, para evitar a 
ilegalidade , pois existem dúvidas quanto legitimidade na adoção deste procedimento. 

 
Pintura da Fachada dos edifícios: Informado que a pesquisa de preços está em andamento, porém foi 
constatado a inviabilidade de revestimento da fachada dos edifícios, pois o custo é muito elevado. 
 
Redução da Cota Condominial: Esclarecido que o valor correspondente ao consumo de água das unidades 
autônomas  será retirado da cota condominial, porém a redução da cota condominial dependerá do consumo de 
cada unidade autônoma, pois com o sistema de medição de água funcionando, cada apartamento arcará com o 
seu consumo. 
 
Funcionamento dos TAGS: Sobre este assunto, o Sr. Presidente esclareceu que recentemente uma antena 
queimou , porém houve a troca e o funcionamento do sistema melhorou, mas também existem alguns 
problemas,  com algumas marcas de veículos que o sistema não identifica. Porém os  condôminos foram 
orientados a registrar  qualquer reclamação  na zeladoria do condomínio. 

 
Crachás de Identificação: O processo de cadastro já foi concluído e  os crachás serão confeccionados. 

 
Troca de piso nos Halls das unidades autônomas: Na portaria do edifício está disponível formulário para 
concordância de todas as unidades do andar, quanto à substituição de piso, porém foi solicitada a verificação 
sobre a existência de pisos soltos 9º andar do edifício Sabiá, sendo que, a equipe de manutenção do 
condomínio,  caso seja possível irá realizar o assentamento do piso solto no andar. 
 
Coleta de Lixo Reciclável: O condomínio está aguardando a disponibilização de  contêiner por parte da PMSP 
para realização da coleta seletiva de lixo, porém a Administração Interna conseguiu que a Casa de Cristo de 
Itaquera realize a coleta seletiva do Aldeia dos Pássaros, e será realizado no mês de outubro  a 
conscientização dos condôminos quanto a importância deste ato de cidadania. 
 
Reaproveitamento de Agua das Chuvas:  Sugerido e informado que a  proposta será analisada. 
 
Nada mais havendo a ser tratado e como ninguém mais desejou fazer uso da palavra, o Sr. Presidente 
determinou o encerramento da Assembleia e a lavratura desta. São Paulo, 22 de Setembro de 2011. 
                             
                               ______________________                               __________________________ 
                               Mauro Possatto                                               Selma Araujo do Nascimento 
                               Presidente                                                       Secretária 


