Informativo Oficial da Administração do Condomínio Solar de Brasília
8ªEDIÇÃO
30 de Novembro de 2018

Confira o resumo da 36ª Assembleia
Geral Extraordinária
Foram votados e esclarecidos diversos pontos importantes sobre a regularização fundiária, o processo movido pela
“Associação dos Condomínios” e o decreto de regulamentação dos muros, portarias e controles de acesso! Não se
esqueça de visualizar também o vídeo completo publicado no site solarbsb.org.br
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Quinhão 16 em foco: Audiência Pública é remarcada
novamente e a comunidade local se prepara com
ajuda de especialistas ambientais
Reunião foi realizada no Condomínio Mansões Itaipu e teve como objetivo
esclarecer os estudos e relatórios de impacto ambiental

Entrevista com o
Bioarquiteto Sérgio
Pamplona sobre as
características e riscos
do empreendimento
para a região
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Estrada de terra que corta a mata
do quinhão 16 será alargada em 20
metros, asfaltada e interligada à
Avenida do Sol e a DF001
Página 4
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Quinhão 16 em foco:

De olho
nas
eleições!

Comunidade do Jardim Botânico se
reúne com especialistas ambientais

E

E

março de 2019, a comunidade
do Solar de Brasília terá uma
importante decisão em mãos, a
escolha da nova Diretoria da Administração do Condomínio. Confira abaixo
os procedimentos e condições para participar das eleições:

Candidatura das chapas – A princí-

pio, todos os condôminos proprietários
de frações privativas, podem se candidatar, podendo concorrer a apenas um
único cargo e compondo apenas uma
chapa! Os membros da atual Diretoria, só podem se candidatar a reeleição
uma vez. Porém, existem alguns impedimentos explicitados no artigo 4º do
Processo Eleitoral do Condomínio, que
devem ser observados. O morador
está impedido de concorrer, caso se
enquadre em um ou mais destes critérios:
I - estiver inadimplente;
II - esteja interditado, ou seja, incapaz;
III - esteja envolvido em processo de
falência, insolvência ou execução de
qualquer natureza sem garantia do juízo, exceto quando a garantia for dispensada por ordem judicial;
IV- apresentar certidão positiva Cível e
Criminal que contenha condenação criminal ou por improbidade administrativa por decisão de órgão jurisdicional
colegiado;
V - apresentar certidão positiva de feitos judiciais de execuções de qualquer
natureza;
VI - tenha sido membro de administrações anteriores do Condomínio cujas
contas não tenham sido aprovadas pela
Assembleia Geral.
Parágrafo único - Não está impedido
de participar do pleito o condômino
condenado judicialmente, quando o
fato que deu origem a condenação tenha sido praticado em defesa legal dos
interesses do Condomínio.

m fase de licenciamento ambiental, os estudos ainda não
foram validados pelos órgãos
competentes e dependem da realização das Audiências Públicas para
seguir às fases de licença prévia, de
instalação e implantação.
A reunião realizada em 07/11 no
Condomínio Mansões Itaipu, contou
com a presença da Especialista em
Meio Ambiente Silmara Vieira e do
Bioarquiteto Sérgio Pamplona, foi um
encontro importante para quem está
acompanhando o desenrolar do empreendimento e gostaria de entender
melhor os estudos e relatórios de impacto ambiental disponibilizados no
site do Instituto Brasília Ambiental
(Ibram), assim como quais os pontos
mais relevantes para serem discutidos
no momento da Audiência Pública,
que pela terceira vez teve a data adiada e agora, será realizada na segunda-feira, 10 de dezembro, no Brasília Imperial Hotel e Eventos (SHS
Quadra 3, Bloco H, Setor Hoteleiro
Sul).
Apesar de estar prevista no Plano
Diretor de Ordenamento Territorial
(PDOT), como área parcelável, com
restrições, entre os principais problemas elencados durante a reunião, está
o abastecimento de água da região, já
comprometido, segundo a Sra. Silmara Vieira, pela escassez de nascentes
e poços com capacidade o suficiente
para atender a demanda da região,
além dos novos 10 mil habitantes previstos para o empreendimento (sem
citar os cinco mil provenientes das
áreas comerciais). O estudo cita possíveis formas de abastecimento, porém a especialista em meio ambiente,
se mostrou cética quanto ao sucesso
das possibilidades apresentadas. “A

gente está em uma área precária em
oferta de água, todos os Condomínios
daqui são abastecidos com poços artesianos, que tem vazão baixa, é restritivo ainda fazer perfurações, a Adasa
define limites para isso, aqui (no projeto) temos perfurações grandes, em
um terreno frágil e com a exigência
de se garantir a recarga desse lençol,
é preciso fazer um estudo hidrológico detalhado que possamos analisar.”
conclui Silmara Vieira.
Mesmo com a premissa de ser um
Condomínio que oferece menos impacto ambiental do que os horizontais
já existentes na região, por teoricamente preservar maiores extensões de
área verde; será necessário desmatar
e soterrar grandes áreas e de declividade alta para a construção de novas
vias, áreas residenciais, comércios e
praças em um solo sensível, onde estão previstas perfurações e implosões,
aumentando o risco de deslizamentos, poluição do solo, das nascentes
e do ar, além do transtorno causado
à fauna local. “o projeto não pode ir
para frente sem um mínimo de detalhe para que possamos analisar com
precisão. Quase todo restante da área
é uma Zona de Ocupação de Especial
de Interesse Ambiental (ZOEIA) e
requer que favoreça a recarga natural
e artificial dos aquíferos” informa a
especialista em Meio Ambiente. “No
Solar da Serra, temos uma dificuldade
imensa de fazer a bacia de detenção,
por que a água não entra (...) pra falar
que vai favorecer a recarga tem que se
comprovar que esse solo tem permeabilidade ou criar dispositivos técnicos que rompam essa parte da rocha e
infiltre para fazer a recarga, e se fizer
isso tem que comprovar que a água
não é contaminada.” alerta Silmara.
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Resumo da 36ª Assembleia
Geral Extraordinária

A

segunda AGE realizada em
2018, contou com a participação de 225 condôminos
com direito a voto, para deliberar sobre importantes itens da pauta para o
Solar de Brasília, como a aprovação
da Ata da primeira Assembleia Geral
Extraordinária do ano, a composição
da Comissão Diretora do Processo
Eleitoral (CDPE) – que tem como
objetivo, coordenar e supervisionar
o processo eleitoral da próxima Diretoria do Condomínio -, um projeto
de iluminação em LED para o Condomínio, a diminuição do valor do
aluguel das churrasqueiras da Área de
Lazer, entre outras.
Foi apresentada a Lista de Adesão
assinada por 67% dos condôminos,
e aprovado por unanimidade, que
o síndico encaminhe o requerimento
com os demais documentos à SEGETH a fim de obter autorização para a
manutenção dos muros, portarias e
controles de acesso do Condomínio.
Na ocasião, o Advogado Dr. Mário
Gilberto fez alguns esclarecimentos
sobre o processo movido pela Associação e também sobre o Decreto
39.330/2018, que regulamenta os cercamentos e portarias do Condomínio.
Aprovada na íntegra a Ata da
AGE 01/2018 e em seguida, foi apresentado o Relatório do Plano de Investimento Anual (PIA 2018/19), com
fotografias dos itens e obras. Em apenas oito meses, após a aprovação do
PIA, 90% dos itens previstos já estão
concluídos, tendo sido gasto até o momento apenas 70% do orçamento total
aprovado de R$ 679.675,30.
Aprovada por 185 votos favorá-

veis e 38 contrários, foi apresentada
pelo Síndico, Sr. Pedro Humberto,
para que fosse deliberada a troca da
iluminação das ruas e avenidas por
lâmpadas de LED, demonstrando
aos presentes, que o valor decorrente
da economia gerada com a mudança, seria de R$ 28.000,00 mensais,
comparando-o ao valor máximo do
investimento, 780 mil reais (no caso
da proposta mais cara apresentada).
Segundo os cálculos apresentados, a
economia feita em dois anos, seria o
suficiente para cobrir os gastos realizados com a mudança, além de prevê
uma redução de 24 reais na taxa ordinária dos condôminos.
Aprovada com 205 votos favoráveis e 20 contrários que a Administração, por meio de seus advogados,
adote as providências legais cabíveis
para responsabilizar judicialmente a
citada Associação (reveja na 7ª edição
do Jornal Solar de Brasília) por qualquer tentativa de inviabilizar o processo de regularização, especialmente quando seus atos possam causar
danos morais e prejuízos financeiros
aos condôminos, devendo também ser
adotadas as medidas legais para im-

pedir que a associação atue como representante de toda a coletividade do
Condomínio, uma vez que representa
apenas 30 condôminos associados,
segundo a lista registrada em cartório,
apresentada durante a 36ª AGE.
A proposta da condômina Claudia
Valente, pela redução do valor do aluguel das churrasqueiras, foi retirada
de pauta, a pedido da mesma, após
apresentação dos custos de manutenção e limpeza, cujos cálculos chegaram à conclusão de que na verdade,
o valor do aluguel estaria abaixo do
necessário para cobrir estes gastos.
Para compor a Comissão Diretora
do Processo Eleitoral (CDPE) foram
eleitos os membros titulares: Sr.
EDUARDO PEREIRA BENVEGNU
(03-06-08); Sr. JOSE ANTUNES
CARDOSO AMARAL (03-40-20) e
Sr. PAULO MARIA NOGUEIRA DE
LIMA (03-12-05) e declarou eleitos
como membros suplentes da CDPE
os condôminos: Sr. AMÉRICO HON
JUNIOR (03-16-03); Sra. MARIA
AUXILIADORA PERTUSI (03-1814) e Sra. ANA CRISTINA BITTAR
DE OLIVEIRA (02-11-01).
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Entrevista com Sérgio Pamplona
Bio arquiteto Graduado em Arquitetura
e Urbanismo pela UNB

M

orador da região há 20 anos,
Sérgio Pamplona possui uma
chácara dentro do quinhão
16, onde está previsto o Condomínio
de prédios que chamou atenção das
lideranças e moradores. Segundo o
Bioarquiteto, o quinhão 16 também
está na zona tampão da Reserva da
Biosfera do Cerrado, o título surgiu
a partir do programa internacional de
cooperação científica voltado para as
interações entre o homem e o meio
ambiente da Unesco, MaB (Man and
Biosphere – O Homem e a Biosfera),
que o atribui a porções representativas de diversos ecossistemas, reconhecidos internacionalmente pelo seu
valor para a conservação ambiental e
à promoção do desenvolvimento sustentável. “Por estarmos na zona tampão requer alguns cuidados, não poderíamos agir aqui como em qualquer
lugar, aqui é uma convergência dessa
zona tampão com a Zona de Ocupação de Interesse Ambiental, se isso
não é um argumento forte o suficiente
para diminuir um pouco a densidade
populacional que eles estão propondo, o que seria?” pondera Pamplona.
Ele aponta que se trata de uma área
de cerrado em regeneração de mais de
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Jornal mensal do Condomínio Solar de Brasília

cinquenta anos, contando que o terreno onde hoje é a casa dele, era uma
área degradada, sem árvores. “Você
vê o potencial em vinte anos de regeneração, então por que retroceder esse
poder em vez de fazer uma ocupação
que ajude nessa regeneração? É possível? sim só que com menos gente”
questiona.
A região tem um solo frágil, o
cambissolo - pouco profundo de
baixa permeabilidade, encontrado
normalmente
nas
encostas,
há
necessidade
das
práticas
conservacionistas devido a maior
suscetibilidade aos processos erosivos
-. “É um solo que requer cuidado, o
lugar ainda é um corredor de fauna, o
risco do empreendimento depende da
quantidade de pessoas, outra questão
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central é a água, esse morro onde
estamos é muito ruim de poço, de
onde virá a água para abastecer 10 mil
pessoas de alta renda? A vazão dos
córregos é pequena e onde vai escoar
o esgoto?“ relata Sérgio Pamplona.
Haverá necessidade de alargar
vias, o que gera desmatamentos, e
compromete ainda mais o solo. “Para
o Condomínio Solar de Brasília o que
mais afetaria seria o trânsito, com
o aumento do número de carros, o
empreendimento prevê passagens
por dentro do Quintas da Alvorada e
Mansões Itaipu desaguando o fluxo
de carros pelas vias que passam pelos
acessos ao Solar e descendo pela
ponte JK, a questão da água também
deve afetar o Solar de Brasília, caso
utilize poço artesiano” explica.

