
 

  

  

  

             

 
Florianópolis, 15 de outubro de 2021. 

 

 

Aos Ilmos. Srs.  

Condôminos do Complexo Turístico IL Campanario  

Av. dos Búzios 1760 – Jurerê Internacional - Florianópolis/SC. 

 

 

 

O CONDOMÍNIO COMPLEXO TURÍSTICO IL CAMPANARIO, por seu 
síndico eleito por assembleia geral de 12 de dezembro de 2020, DILMAR 
ANTÔNIO MONARIM, vem à presença de vossas senhorias, para lhes 

prestar esclarecimentos acerca de itens propostos à discussão na pauta 
de assembleia geral extraordinária convocada pelo subsíndico em 

exercício, em data de 01 de setembro de 2021, cuja convocação foi 
cancelada pelo síndico ora signatário, por razões já levadas ao 
conhecimento de todos. 

 
Entendendo que tais assuntos merecem esclarecimentos, no seu devido 
tempo, e para que não paire dúvidas acerca de quaisquer dos fatos, não 

obstante a discussão em futura assembleia que venha a ser convocada 
por este síndico, abaixo vão os esclarecimentos, item a item, como 

segue: 
 

ORDEM DO DIA:  
 

1) ATAS DAS ASSEMBLEIAS ANTERIORES: leitura e aprovação do 
texto das AGES de 05/06/2021 e 17/08/2021;  

 
Esclarecimento: Este item será pautado em futura assembleia. 
 

2) PANORAMA DAS ATIVIDADES: apresentação das principais 
atividades desenvolvidas desde o licenciamento do Sr. Síndico em 
17.08.2021 pela equipe própria e terceirizada do Condomínio sob a 

orientação do subsíndico em exercício (Art. 30 da Convenço 
Condominial e Administração do Conselho de Administração (Art. 36 da 

Convenção Condominial). Explicitando-se inclusive as autonomias e 
distinções destas atribuições. 



 

  

  

  

             

 
Esclarecimento: Os atos praticados pelo subsíndico, enquanto em 
exercício da sindicatura entre os dias 18/08/21 e 09/09/21, poderão 

ser pauta para uma futura assembleia.  
 

Cumpre lembrar que este síndico retornou ao pleno exercício da sua 
função a partir do dia 10 de setembro, fato corroborado por decisão 
judicial exarada pela Exma. Sra. Juíza Daniela Vieira Soares, da 5ª 

Vara Cível da Comarca de Florianópolis, processo número 5005493-
40.2021.8.24.0082, em data de 21 de setembro de 2021. 
 

3) GESTAO CONDOMINIAL: apresentação de projeto de gestão sob a 
orientação do conselheiro suplente Sr. Paulo da Silveira desenvolvido 

pela equipe própria e terceirizada do condomínio. 
 
Esclarecimento: As ideias relativas às sugestões de melhorias da 

gestão condominial realizadas pelo Sr. Paulo Silveira foram 
apresentadas ao síndico na data de 07/10/21, sendo que estas serão 

analisadas para que se tenha um parecer final da aplicabilidade das 
sugestões feitas. 
 

4) FACELIFT RECEPÇÃO: deliberação e votação quanto a resolução do 
tema de alteração da recepção informada pelo Sindico em 23/07/2021 
no canal Informes IL Campanario (WhatsApp), ao menos para decidir 

quanto: a) restituição do status quo arte; b) a suspensão definitiva do 
projeto com a permanência como encontra-se no estado atual ou c) 

aprovação de novo projeto, garantindo-se a contratação de especialistas 
em arquitetura provençal para auditar o projeto e execução a ser 
eventualmente deliberada e aprovada, ou qualquer outro 

encaminhamento apresentado em assembleia, tudo sem prejuízo da 
apuração de responsabilidades e ressarcimento ao condomínio pelos 

prejuízos causados; 
 
Esclarecimento: Esse projeto teve sua execução suspensa pelo síndico, 

em razão de manifestações e sugestões de condôminos. Não foi gasto 
nenhum recurso do orçamento para essa finalidade. Apenas foram 

feitas substituições dos tecidos dos sofás de áreas públicas, com verba 
corrente da manutenção, no valor de R$33.500,00. Matéria que poderá 
ou não ser pautada para uma futura assembleia. 

 



 

  

  

  

             

5) EXPOSIÇÃO, DELIBERAÇÃO E VOTAÇÃO: Instrução de julgamento 
final sobre notificação enviada ao Sindico que apontou diversas 
irregularidades de gestões e ilegitimidade para investidura no cargo de 

um Conselheiro Fiscal Titular, a fim de garantir aos notificados a) o 
direito de renúncia ou, ao menos, o pedido pessoal de licença sem 

remuneração ou benefício de qualquer espécie até o término do 
mandato da atual gestão e o mais amplo direito de defesa e 
apresentação de alegações finais, RATIFICANDO-SE a o afastamento 

por licença ou impedimento do Sr. Sindico e o exercício dos poderes 
constantes no art. 30 da Convenção Condominial pelo subsíndico ao 
menos até o dia 15.11.2021, nos termos do que livremente dispôs em 

17.08.2021 e comunicou-se em juízo; desde já cientificando-se que 
eventual julgamento ocorrerá em 13.11.2021 em subsequente 

Assembleia Geral Extraordinária Igualmente convocada na forma da 
Lei; 
 

Esclarecimento: Todas as questões levantadas pelo subsíndico, seja 
por comunicação direta ao síndico, seja por convocação de assembleia, 

estão sendo objeto dos devidos esclarecimentos por parte deste síndico, 
a todos os senhores condôminos. 
 

Quanto ao conselho fiscal, todos os membros titulares e suplentes, 
renunciaram ao cargo em data anterior. Assunto que será pautado na 
próxima assembleia, para recomposição do mesmo. 

 
Este síndico em nenhum momento acordou em se licenciar até 

15.11.2021, razão pela qual, retornou a suas atividades a partir do dia 
10/09/2021, fato esse comunicado, inclusive em juízo, assim como a 
todos os condôminos, fato corroborado por decisão judicial acima 

citada. 
 

6) RESSARCIMENTO DE CUSTOS PELO CONDOMÍNIO: deliberação 
acerca de autorização ou não de reembolso de despesas incorridas com 
a equipe de segurança extraordinária que garantiu a realização da 

assembleia ocorrida no dia 17/08/2021:  
 
Esclarecimento: O condomínio tem contrato com uma empresa 

prestadora de serviço de segurança e não contratou nenhum serviço 
adicional.  

 



 

  

  

  

             

7) AUDITORIA GESTAO ATUAL: apresentação do parecer e auditoria 
realizada no período entre 01/01/2021 e 31/03/2021 efetuado pela 
empresa contratada Pereira Jorge Contabilidade & Assessoria S.S. Lida: 

discussão e deliberação de tomada de providências, garantindo-se dos 
condôminos interessados o acesso às informações pelo endereço 

eletrônico adm.proprietarios@ilcampanario.com.br;  
 
Esclarecimento: Matéria que poderá ser pauta de futura assembleia 

geral; No entanto, cabe esclarecer, que o parecer foi apresentado ao 
Conselho do Condomínio e este, por unanimidade, aprovou as ações do 
síndico, e será disponibilizado a todos os condôminos, cópia do relatório 

da auditoria realizada. 
 

8) AUDITORIA GESTÃO ANTERIOR: explanação acerca do andamento 
auditoria Arquivo Contabilidade Lia, sobre a auditoria dos últimos 12 
meses de gestão da antiga Sindica, JI Administração Hoteleira (JIAH), 

discussão e deliberação de tomada de providências, garantindo-se aos 
condôminos interessados o acesso às informações pelo endereço 

eletrônico adm.proprietarios@ilcampanario.com.br; 
 
Esclarecimento: O trabalho está em andamento, com análise de 

documentos e reuniões entre as partes para esclarecimentos dos 
processos vigentes no Condomínio e suas alçadas de aprovação.  
 

A seguir informações da empresa de auditoria, cobre o andamento dos 
trabalhos: 

 

“Seguem informações referente o andamento do trabalho de auditoria nas contas 

do condomínio, compreendendo os balancetes de 01/2020 até 12/2020. 

Recebemos a documentação física referente 2020 (aproximadamente 30 caixas) 

que está sendo analisada e contabilizada. 

Infelizmente surgiram alguns contratempos durante a execução dos trabalhos, 

como:  no esclarecimento de dúvidas, problemas no acesso ao sistema por um 

período aproximado de 10 dias, extratos bancários incompletos de aplicações 

financeiras, etc.  

mailto:proprietarios@ilcampanario.com.br


 

  

  

  

             

O prazo estimado para concluirmos os trabalhos é de mais 15 dias úteis, que 

dependendo do prazo que recebermos a documentação faltante e que foi 

solicitada, poderá sofrer alteração.  

 

Assim que finalizado o trabalho de auditoria será publicado para 

conhecimento de todos os condôminos. 
  
 9) DAR CONHECIMENTO: sobre os conteúdos de decisões exaradas 

em processos de interesse do Condomínio, notadamente, nas seguintes 
ações judicias e incidentes: Tutela Cautelar Antecedente convertida em 
Ação Anulatória 5044875-23.2021.8.24.0023 - Agravo de Instrumento 

no 5028017-83.2021.8.24.0000 movida pela condômina Habitasul 
Empreendimentos Imobiliários Ltda, em face do condomínio; Tutela de 

Urgência no 5063881-16.2021.8.24.0023, movida pelo condômino 
Adriano Tavares da Silva, em face do Condomínio; Tutela de Urgência 
Antecedente n°5044875-23.2021.8.24.0023 movida pelo condômino 

Pedro Queiroz Cordova Santos, em face do Condomínio; 
 
Esclarecimento: Matéria que poderá ser pauta de futura assembleia 

geral; 
 

10) CONTRATAÇÃO DE ADVOGADOS AD EXTRA: explanação, 
deliberação e aprovação de contratação adicional do escritório Collaço, 
Gallotti e Petry. Advogados Associados, para adoção de medidas 

extrajudiciais e judiciais em face da antiga Sindica, Jl Administração 
Hoteleira (JIAH) que estão atuando em comunhão de esforços com o 

advogado do Condomínio Dr. Luiz Claudio da Rosa e o escritório Pedro 
de Queiroz Advocacia, com substabelecimento com reservas de iguais, 
conforme direito autônomo e independente de primeiro causídico; 

 
Esclarecimento: Matéria que poderá ser pauta de futura assembleia 
geral, na medida em que o profissional a ser contratado deverá contar 

com a confiança do síndico; cabe informar que o mandato outorgado ao 
Escritório Luiz Cláudio da Rosa foi revogado, por quebra de confiança 

do profissional perante o síndico. 
 
11) ELEIÇAO DE CONSELHEIROS E PRESIDENTE DO CONSELHO 

CONSULTIVO E FISCAL (ART. 37. Convenção Condominial): eleição 
em decorrência de renúncia a ser apresentada em Assembleia 

justificada ou não) do condômino Adriano Tavares da Silva que ocupava 



 

  

  

  

             

o cargo de Conselheiro e Presidente do Conselho Fiscal e dos 
condôminos Paulo José de Lima e Ricardo Reusch, membros suplentes 
do Conselho Fiscal do Condomínio, que já formalizaram o ato sem 

prejuízo do preenchimento de outros que eventualmente vagarem até a 
abertura da votação;  

 
Esclarecimento: Matéria que será pauta de próxima assembleia geral, 
em razão da renúncia de todos os membros titulares e suplentes; 

 
12) ASSUNTOS GERAIS: itens de interesse do Condomínio necessários 
de registro em ata, porém sem Carter deliberativo  

 
Item prejudicado. 

 

Ficamos à inteira disposição de todos os condôminos para qualquer 

esclarecimento adicional que se fizer necessário. 

 

 

Cordialmente, 

 

 

CONDOMÍNIO COMPLEXO TURISTICO IL CAMPANARIO 

Dilmar Antônio Monarim – síndico 

 

 

 

 

 

 


