


ASSEMBLEIA 
EXTRAORDINÁRIA

DATA: 15/10/2014 (quarta-feira)
1ª chamada as 19:30h
2ª chamada as 20:00h





1º) APROVAÇÃO DO RATEIO
DA SINALIZAÇÃO



Aprovação do Rateio da Sinalização









Aprovação do Rateio da Sinalização

A ADMINISTRAÇÃO OPTOU PELA EMPRESA BR SINALIZADORA, CUJO
ORÇAMENTO FICOU: R$ 36.088,00 + 8% DA PRÓ-SÍNDICO (R$ 2.887,04) =
R$ 38.975,04 / 04 meses (NOVEMBRO a FEVEREIRO) = R$ 9.743,76 / 278 casas =
R$ 35,05 por mês como Rateio Extraordinário



2º) APROVAÇÃO DO RATEIO 
DAS CAIXAS DE 

CORRESPONDÊNCIA



Aprovação do Rateio das
Caixas de Correspondência













Aprovação do Rateio das
Caixas de Correspondência

TEMOS QUE INCLUIR NO ORÇAMENTO MAIS R$2.000,00 REFERENTE A MÃO DE
OBRA E MATERIAIS PARA FAZER A BASE E COMPLETAR A PAREDE ANTES DA
INSTALAÇÃO DAS CAIXAS DE CORRESPONDÊNCIA. A EMPRESA ESCOLHIDA PELA
ADMINISTRAÇÃO FOI A TECNOMETAL, COM ORÇAMENTO TOTAL DE:
R$13.092,20 + 8% DA PRÓ-SÍNDICO (R$ 1.047,38) = R$ 14.139,58 / 08 meses
(NOVEMBRO a JUNHO) = R$ 1.767,45 / 278 casas = R$ 6,36 por mês como Rateio
Extraordinário



3º) EXPLICAÇÃO DO VALOR 
DO BOLETO

DO CONDOMÍNIO



Explicação do valor
do boleto do Condomínio

TODOS AQUI ENTENDEM A DIFERENÇA ENTRE:
DEMONSTRATIVO DE RATEIO DE DESPESAS DEMONSTRATIVO FINANCEIRO



Explicação do valor
do boleto do Condomínio

TODOS AQUI ENTENDEM A DIFERENÇA ENTRE:

- Demonstrativo de Rateio - demonstra as despesas que são rateadas entre os condôminos
(despesas base de cálculo para a geração da Taxa de condomínio);

- Demonstrativo Financeiro - demonstra as despesas efetivamente realizadas pelo
condomínio, que nem todas são rateadas entre os condôminos para a geração da Taxa de
condomínio, se fosse o valor da nossa taxa seria em torno de R$ 270,00.

SERÁ APRESENTADO UMA PLANILHA ONDE 
TEMOS OS VALORES DOS DEMONSTRATIVOS DE 
RATEIO REFERÊNCIA MAIO A OUTUBRO, PARA 

QUE SEJA ANALISADO O QUE TEVE ALTERAÇÃO 
NO VALOR E AS DEVIDAS EXPLICAÇÕES.



Explicação do valor
do boleto do Condomínio

CONSULTA DO CNPJ EM 19/03/2014



Explicação do valor
do boleto do Condomínio

CONSULTA DO CNPJ EM 22/08/2014



Explicação do valor
do boleto do Condomínio

CONSULTA DO CNPJ EM 06/10/2014



4º) ENQUETE SOBRE: 
IMPRIMIR DOCUMENTOS



Enquete sobre
Impressões de Documentos



Enquete sobre
Impressões de Documentos



Enquete sobre
Impressões de Documentos



5º) APELO DA SÍNDICA



Apelo da Síndica
Na verdade o nome não seria “Apelo da Síndica”, pois o que quero hoje é ser ouvida, por isso o que

vou falar agora é para todos irem para suas casas e refletirem, depois como sempre faço, podem marcar
um horário comigo para dar sugestões ou tirar dúvidas.

É o seguinte, em primeiro lugar eu peço respeito, pois eu não deixei de ser moradora para virar
sindica, eu sou uma sindica moradora, que amanhã posso voltar a ser apenas moradora. Eu peço respeito
porque não é para qualquer um disponibilizar parte do seu tempo que poucos aqui tem, sendo formada
em Direito, pós-graduada em Gestão Empresarial para ganhar essa remuneração de síndica. E ainda para
ficar ouvindo reclamações, passar e ouvir as pessoas te chamarem de ladra, acordar de madrugada para
resolver algo, se envolver em coisas que colocam a vida em risco, as vezes deixar a família em 2º plano.

Quando eu me candidatei muitas pessoas me diziam que não compensava, que eu estava doida de
assumir essa responsabilidade. Hoje apesar de gostar muito do que estou fazendo, as vezes da vontade
de desistir.

Eu falei isso na minha apresentação como candidata e vou repetir: Eu estou como síndica disposta
a melhorar o condomínio em que moro com minha família, em buscar mais qualidade de vida para meus
filhos, não pretendo me mudar daqui! Tudo que faço é pensando no melhor para todos nós!



Apelo da Síndica
Porquê que algumas pessoas, ao invés de ficarem só criticando, apontando dedo, colocando

defeitos, não aproveitam esse tempo e me procuram para ajudar?! Lembro a todos que o condomínio é
nosso e é a extensão das nossas casas.

Agora gente, quem aqui trabalha numa empresa com 278 sócios, alguns agregados, 13
funcionários, alguns prestadores de serviços e tem apenas 1 gerente/administrador? E esse
administrador que faz toda a parte administrativa, financeira, departamento pessoal, comercial,
ouvidoria, SAC entre outras particularidades que existe num condomínio, trabalhando 24 horas por 2
salários?!

Vocês querem mudanças, obras, valorização dos imóveis, mas sem que tudo isso tenha custo?
Como?! Quem aumenta o valor da taxa de condomínio somos todos nós moradores, pois estou levando
para as Assembleias o que vai ser implementado e está sendo aprovado pelos presentes.

Ao invés de ficarem comparando valores de taxas de outros condomínios, vamos comparar as
gestões dos síndicos desses condomínios! Onde tem uma síndica que todo mês faz assembleias? Que
tem um planejamento de crescimento/investimento, onde as casas serão automaticamente valorizadas
financeiramente? Onde tudo que acontece está sendo divulgado, informado? Que tenta fazer um evento
todo mês, para confraternizar os moradores, e fica por conta na expectativa de que tudo vai dar certo?



Apelo da Síndica
Todas as informações estão disponíveis no site do condomínio www.bosquedosburitis.com.br,

agora vamos parar 1 minuto do nosso dia para nos informar sobre o nosso condomínio. Porque senão
fica difícil querer saber das coisas, mas sem tempo de ler ou de marcar para falar comigo.

Aqui é igual na nossa casa, precisa ser feito um monte de coisas que leva tempo para fazer
orçamentos, contratações, acompanhamento, conclusão e o pós-obra, que as vezes acontece de faltar
algo ou dar algo errado.

E vou dizer mais, vocês me elegeram, meu mandato não acabou, está apenas na metade, e eu vou
continuar com meu planejamento até abril de 2015. Ai quando for a eleição de síndico, eu vejo se
compensa me candidatar a reeleição e vocês vão poder decidir se me reelegem ou não.

Uma boa noite a todos e até a próxima!!!

http://www.bosquedosburitis.com.br


OBRIGADA!

* Previsão da próxima Assembleia Extraordinária ser em 27/11/14 (quinta-feira).

www.bosquedosburitis.com.br

http://www.bosquedosburitis.com.br

