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No dia 20 de janeiro, alguns 

servidores do Ministério Público 

compareceram ao nosso condo-

mínio para verificar as condições 

estruturais e de habitabilidade do 

empreendimento. Esses profis-

sionais identificaram diversas 

irregularidades, registraram e 

confeccionaram um relatório. Na 

semana seguinte, o Órgão Público 

convocou formalmente o Síndico 

Geral para prestar esclarecimen-

tos a respeito dessas questões. 

Logo após esses aconteci-

mentos a MRV reuniu-se com 

alguns dos síndicos do nosso 

empreendimento, o representan-

te da ANC e  outros proprietários 

do Residencial Miami Beach para 

tratar desses assuntos que en-

volvem a liberação da carta.  

A empresa informou que ainda 

não tinha sido notificada oficial-

mente, pelo MP, mas que todos os 

esforços estavam sendo engendra-

dos para a solução do caso.  

Ressaltamos que a emissão do 

Habite-se é muito importante para 

o nosso condomínio, bem como, 

para muitas famílias que ainda não 

receberam as suas unidades e que 

esperam isso, ansiosamente, a 

bastante tempo.  

Diante disso, vamos aguardar o 

desenrolar dos próximos capítulos, 

mantendo a esperança de boas 

notícias e que esse sentimento de 

perplexidade e tristeza sejam con-

tornados pela alegria de ter supe-

rado todas as dificuldades e  con-

cretizada a tão sonhada moradia. 

Atenção às regras: 

É proibido ao condômino ou 

morador: 

 Destinar ou utilizar, no todo ou em 

parte, ceder para que terceiros o 

façam, alugar ou explorar sua unidade 

autônoma, integral ou parcialmente, 

para fim diverso que não seja estrita-

mente residencial; 

 Utilizar ou permitir que terceiros 

utilizem as áreas de lazer do condomí-

nio fora dos horários ou em desconfor-

midade com as regras estabelecidas no 

regimento; 

 Atirar ou permitir que sejam atirados 

quaisquer objetos pelas janelas e 

varandas, sólidos ou líquidos, sujeitando

-se o infrator, além das penalidades 

previstas no regimento, às penas 

cominadas em decorrência de eventual 

dano gerado, conforme legislação 

vigente; 

 Fazer limpeza de veículos e outros 

utensílios no interior da garagem ou de 

qualquer dependência do condomínio; 

 A fim de prevenir acidentes, a velocida-

de máxima permitida para o trânsito de 

veículos no interior do condomínio é de 

10 km/h; 

  Utilizar qualquer vaga de garagem que 

não seja de sua propriedade, ainda que 

por curto período, quando não autoriza-

do por escrito pelo proprietário e 

comunicado à Administração do condo-

mínio. 
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liberação de Habite-se, não foi possí-

vel realizar as assembleias das 

Torres E e F, que tratariam de Antena 

Coletiva, CFTV, etc. Os síndicos des-

sas torres decidiram aguardar os 

resultados desse episódio, para 

assim, tomarem decisões mais pre-

cisas e efetivas. 

Recentemente, instalamos Cerca 

Elétrica, Sistema CFTV na portaria e  

No mês de janeiro, foi realizada 

assembleia de eleição da nova equipe 

administrativa da torre A, devido à 

renúncia da síndica anterior. FoI 

eleito como Síndico o Sr. Thiago 

Mendes, ap. 102, como Subsíndico o 

Sr. Daniel Ribeiro, ap. 409, e os Con-

selheiros Aslan Araújo, Welma Cardo-

so e Leonardo Rezende.  

Devido essas expectativas de 

contratamos um Ronda (funcionário 

para supervisionar as áreas comuns 

do condomínio) para que possamos 

reduzir um pouco mais a sensação 

de insegurança. 

Estamos aumentando o quadro 

de funcionários para melhor atender 

as nossas necessidades. 
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Dicas para o Carnaval  

- Não existe uma regra que diz que, para 
que tenha um Carnaval divertido você deva 
beber. Se você for dirigir, evite a todo o 
custo os convites para ingerir bebida 

alcoólica; 

- Tenha a opção de usar bebidas não alcoó-
licas, como: refrigerantes, cerveja sem 

álcool, sucos, água mineral, etc. 

- Se você estiver em uma turma e o grupo 
pretender usar bebidas alcoólicas, desig-
nem antecipadamente um motorista, que 

não deverá beber. Esta decisão é impor-

tante para a segurança de todo o grupo.  


