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REGULARIZAÇÃO: 
 
 
 
1- Situação do Processo de regularização em maio de 2012: 
 O processo de regularização do condomínio (Nº 030.011.463/90) 
encontra-se "parado" no GRUPAR desde JULHO de 2009. 
 O último documento emitido pelo GRUPAR apontando pendências a 
serem resolvidas foi a CARTA nº 089/2009-GRUPAR de 31 de julho de 2009. 
Não foi encontrada essa carta nos arquivos do Condomínio. 
 
2- O que estamos fazendo: 
 - Verificar junto a Geológica quanto ao cumprimento de sua obrigação 
prevista em contrato quanto a "acompanhar todos os trabalhos, objeto 
deste contrato, nos órgãos competentes até a obtenção de suas 
aprovações". E as medidas a fim de que sejam respondidos os 
questionamentos apontados pela GRUPAR como consequência da análise do 
projeto; 
 - Verificar junto ao GRUPAR o motivo de não constar no processo de 
regularização os documentos encaminhados pela Carta nº 023/2009  - 
Belvedere Green, de 10 de julho de 2009, que consta do processo como folha 
nº719, protocolado no GRUPAR em 14/07/2009. Os documentos são o 
Memorial descritivo (MDE-RP-028/09) e os mapas referente a  nova proposta 
de urbanização; 
 - Verificar problemas identificados no projeto formulado pela Geológica a 
fim de que possam ser apresentados aos condôminos (mudança de numeração 
de lotes, problemas nas vias, criação de novos lotes, lotes e edificações em 
áreas onde não poderá haver construções, lotes reduzidos, entre outros); 
 
3- Acordo com a Interlagos Agropecuária: 
 O Sr Nilson Leonel Barbosa entrou em contato com a administração com 
o interesse de propor, novamente, um acordo para transferência da titularidade 
da área do Belvedere ao Condomínio. 
 Os termos deste acordo apresentado pela Interlagos, serão previamente 
estudados, discutidos e divulgados aos condôminos antes de se formalizar 
qualquer proposta a ser apresentada em assembléia. 
 Nenhum acordo será assinado pela administração antes de ser 
divulgado, debatido e aprovado em assembléia. 
 
4- Acompanhamento do processo de regularização nos órgãos competentes: 
 
 
 Já fizemos várias visitas ao GRUPAR e a Geológica a fim de resolver as 
pendências do projeto. 
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 A competência de representar o Condomínio Rural Mansões Belvedere 
Green é do Síndico. 
 O processo está sem acompanhamento a mais de dois anos. Por mais 
que possam dizer ou alegar não houve acompanhamento, divulgação de 
informação ou nada que fizesse o processo andar ou dar conhecimento de sua 
situação aos condôminos. 
  Portanto, o Síndico continuará sendo o único representante legal do 
condomínio para tratar de assuntos referentes à regularização junto as 
empresas privadas e órgãos do GDF. 
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