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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA REALIZADA EM 21.02.2022 

DO SINDSCOND/MT.  

 

 

Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro de 2022, as 19h30 no auditório 

do Todimo Home Center, Avenida Miguel Sutil, N.º 6.274, Bairro Consil, em 

Cuiabá-MT, CEP: 78.048-000, os associados reuniram-se em Assembleia 

Geral Ordinária conforme Edital de Convocação, para deliberarem sobre a 

seguinte ordem do dia: 1) Homologação dos Novos Associados (Art. 8, 

c do Estatuto); 2) Informações sobre os Processos Judiciais em 

Andamento; 3) Previsão Orçamentária para o ano de 2022; 4) 

Sugestão de Tabela de Honorários para Síndicos para o ano de 2022; 

5) Discussão sobre a Pauta do Termo Aditivo 2022 da CCT e Reajuste 

da Categoria - Várzea Grande; 6) Assuntos gerais; as 19h30, em 

segunda e última convocação, com 44 (quarenta e quatro) assinaturas na 

lista de presença, sendo 44 (quarenta e quatro) aptos a votarem, instalou-

se a Assembleia Geral Extraordinária, o Sr. Max Leander Martins Costa 

foi convidado para presidir e o Sr. Ricardo Arruda de Lemos para 

secretariar os trabalhos, o Presidente da Assembleia deu início aos 

trabalhos agradecendo a presença dos participantes, informou que a 

Assembleia estava sendo gravada em áudio e leu o Edital de Convocação, 

após, pediu licença para ler um e-mail enviado no dia 21.02.2022 às 

18h34min ao e-mail do SINDSCOND/MT, pela Sr.ª Rosmélia Cristina 

Kehl, requerendo explicações do Interventor, que informou que a 

responderia também por e-mail,  em seguida passou para o seguinte item 

da pauta 1) Homologação dos Associados (Art. 8, c do Estatuto), o 

Interventor, Sr. Jean, leu a relação de 21 (vinte e um) novos condomínios 

que pagaram a taxa de associação, momento que a unanimidade dos 

presentes os outorgaram o título de associados, nos termos do artigo 8º, 

alínea c do Estatuto, e em seguida passou para o próximo item da pauta; 



2) Informações sobre os Processos Judiciais em Andamento, o 

advogado do Sindicato, Sr. Ricardo, relatou brevemente o andamento das 

ações judiciais, como o Processo N.º 0000533-73.2020.5.23.0007, que 

trata da atual Intervenção Judicial, onde no dia 17/02/2022 ocorreu 

Audiência de Instrução, do Processo N.º 0000220-96.2021.5.23.0001, 

referente a Reclamação trabalhista proposta pela alegada ex-funcionária 

do Sindicato, Sr.ª Jennifer Emilia de Barros Remboski, onde a juíza 

determinou o recálculo das verbas após apontamento do SINDSCOND/MT, 

Processo N.º 0000233-86.2021.5.23.0004 movido pelo SINDSCOND/MT 

em face do SEMPEC/MT e ASFIT/MT em que se busca Prestação de 

Contas de recursos do Sindicato patronal arrecadados indevidamente por 

essas entidades, Processo N.º 0001064-94.2017.5.10.0018 - 18ª Vara do 

Trabalho de Brasília/DF, Cumprimento de Sentença em Mandado de 

Segurança movido pelo SECOVI/MT em face do SINDSCOND/MT, haja 

vista que sobreveio bloqueio indevido sobre as contas do 

SINDSCOND/MT, que havia vencido a ação, que condenou o SECOVI/MT 

em litigância de má-fé e honorários advocatícios, Processo em face da 

PRESTJUR, momento que o Interventor informou aos presentes que havia 

contratado a referida empresa para lecionar o Curso de Síndico, no 

entanto, descobriu que a empresa havia concedido 117 (cento e 

dezessete) cortesias, não autorizadas por Contrato, razão pela qual 

requereu o reembolso do valor, não sendo atendido até o momento, após 

deliberação, os presentes propuseram aguardar até o dia 25.02.2022 

resposta da Notificação Extrajudicial enviada, para só então demandar 

judicialmente, e em seguida passou para o próximo item da pauta; 3) 

Previsão Orçamentária para o ano de 2022, o Interventor apresentou 

Relatório de Receitas e Despesas de 15.02.2021 a 31.12.2021, informando 

ainda que as Receitas mensais previstas  para o ano de 2022 são de R$ 

48.000,00 (quarenta e oito mil reais) e de Despesas mensais R$ 40.000,00 

(quarenta mil reais), considerando as despesas fixas e variáveis, citou 

também o saldo de caixa, sugerindo inclusive que no futuro a gestão eleita 

estabeleça um piso e teto para o fundo do Sindicato, informou ainda os 

presentes que não haveria votação, vez que entendia não ser necessário 

nenhum reajuste nas contribuições já estabelecidas na Convenção Coletiva 

2021.2022, e em seguida passou para o próximo item da pauta; 4) 

Sugestão de Tabela de Honorários para Síndicos para o ano de 2022; 



o Interventor disse ter sido procurado por alguns Síndicos profissionais que 

sugeriram que o SINDSCOND/MT aprovasse uma tabela de referência 

mínima para os salários de Síndico profissional, haja vista que a 

concorrência desmedida passou a produzir propostas inferiores inclusive 

ao Salário mínimo, após discussão e colocado em votação, os presentes 

aprovaram por maioria o valor de 1 (um) salário mínimo vigente como 

referência, devendo o Sindicato dar publicidade dessa decisão, e orientar 

os Condomínios nesse sentido, e em seguida passou para o próximo item 

da pauta; 5) Discussão sobre a Pauta do Termo Aditivo 2022 da CCT e 

Reajuste da Categoria - Várzea Grande, o Interventor explicou as 

diferenças de representação territorial existentes entre o SEMPEC/MT e o 

SECONVAG/MT, lembrando que a proposta apresentada nesse momento 

seria do SECONVAG/MT, onde o Sindicato laboral requeria entre outras 

pautas o reajuste linear dos salários em 11% (onze por cento), o 

aumento do vale alimentação para R$ 15,00 (quinze reais) diários e da 

cesta básica para R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais), colocado em 

votação, os presentes rejeitaram as propostas por unanimidade, 

estabelecendo que a decisão tomada na Assembleia Geral Extraordinária 

do dia 07.12.2021 para o SEMPEC/MT deveria ser mantida também para o 

SECONVAG/MT e em seguida passou para o próximo item da pauta; 6) 

Assuntos gerais, o advogado do Sindicato, Sr. Ricardo, sugeriu que a 

data da eleição fosse alterada para 08.06.2022, considerando que a 

decisão da Assembleia do dia 07.12.2021 permitiu que os associados 

naquele momento pudessem concorrer, no entanto, segundo o artigo 529 

da CLT seriam necessários 6 (seis) meses de associação, após discussão 

e sugestão do Presidente da Assembleia e membro da Comissão Eleitoral, 

Sr. Max Leander, restou definido que o Interventor deveria convocar 

Assembleia especifica para tratar do assunto, na pauta dessa nova 

Assembleia também deve constar a criação de um Conselho Consultivo e a 

eleição de seus membros, a fim de acompanhar a Intervenção, conforme 

decidido na Assembleia do dia 18.10.2021, o Síndico Caio do Condomínio 

do Edifício Veneto pediu para constar em ata que uma Procuração com 

sua assinatura digital foi utilizada pela Sr.ª Helen na lista de presença da 

presente Assembleia, sem sua autorização, reforçando os pedidos ao 

Sindicato para que avaliem as Procurações recebidas. Concluídos os 

trabalhos e não havendo mais nada a tratar, lavrou-se esta ata, que lida e 



aprovada, vai assinada pelo Presidente, Secretário da Assembleia e 

Interventor Judicial. Esta ata deverá ter 02 vias, é fiel ao deliberado em 

assembleia nesta data, é de inteira responsabilidade de quem a redigiu e 

de todos os participantes. 

 

 

 

________________________                ____________________________ 

Max Leander Martins Costa                   Ricardo Arruda de Lemos                      

             Presidente da AGE                               Secretário da AGE 

 

 

 

____________________________ 

Jean Augusto Sandoval Clemente 

Interventor Judicial 
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