
 

  

  

  

             

 
Florianópolis, 16 de outubro de 2021. 

 

 

Aos Ilmos. Srs.  

Condôminos Poolistas do Complexo Turístico IL Campanario  

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

 

 

 

A JI ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA LTDA., administradora e sócia 

ostensiva da Sociedade em Conta de Participação formada no 

empreendimento, para operar o pool de hotelaria, vem à presença de 

vossas senhorias, para lhes prestar esclarecimentos acerca do item da 

pauta de assembleia geral extraordinária convocada pelo subsíndico do 

condomínio, para a data de 25 de setembro de 2021, cuja convocação 

foi cancelada pela administradora ora signatária, por razões já levadas 

ao conhecimento de todos. 

 

Item 1 da pauta: 

 

1. Discussão e Aprovação de Auditoria dos últimos 5 (cinco) anos para apuração de 

irregularidades na gestão da referida Sociedade em Conta de Participação pelo seu atual sócio 

ostensivo JIAH ou quem quer que atualmente o represente ou a tenha representado, facultada a 

aprovação “ad referendum” da contratação direta pelo Sr. Lauro Pimentel e/ou Pedro de Queiroz 

Cordova Santos mediante a tomada de 3 (três) orçamentos, diante da urgência e plasibilidade do 

direito invocado a cerca de inúmeras irregularidades já percebidas e documentadas;  

 

Primeiramente cabe esclarecer que somente a administradora, como 

sócia ostensiva, tem o poder de convocar assembleias da Sociedade em 

Conta de Participações. Portanto, ao subsíndico, que sequer estava no 

exercício do cargo de síndico na data da convocação, não é dado o 

direito de convocar assembleias da Sociedade. 

 

Entendendo que os 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 esta administradora, esclarecemos que estamos de posse de 

auditorias realizadas por empresa especializada, e apresentaremos as 

mesmas em assembleia a ser brevemente convocada de todos os 

poolistas. 

 

Cabe ressaltar, ainda, que anualmente, todas as contas da Sociedade 

são auditadas e submetidas à aprovação de assembleia geral, não 

restando nenhuma delas com pendência de discussão e aprovação 

 

Item 2 da pauta: 
 
 2. Outros assuntos de interesse geral. 

 
 Item prejudicado. 

 

Ficamos à inteira disposição de todos os condôminos/poolistas para 

qualquer esclarecimento adicional que se fizer necessário. 

 

 

Cordialmente, 

 

 

                           JI ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA LTDA. 

 

 _______________________________________ 

 

 


