
 
 
 

Brasília, 23 de junho de 2021 
 

NOTA DE REPÚDIO 

 

Caros Condôminos, com tristeza e pesar que encaminho a presente nota de repúdio. 

No dia 22/06/2021 às 20h foi realizada a reunião de moradores, liderada pelo 

conselho consultivo. A pedido do Conselho, a reunião foi realizada na modalidade hibrida 

(presencial e virtual), os participantes da modalidade virtual que quisessem realizar 

perguntas fariam as mesmas ao final da reunião. 

Durante toda reunião, alguns participantes da modalidade virtual, que deixam 

claro não ter nenhum interesse na melhoria e evolução do condomínio, que só querem 

criar tumulto e gerar transtornos, tentaram atrapalhar a reunião. 

Com isso, uma moradora que estava atrapalhando a reunião por meio da 

modalidade virtual, não satisfeita, ao final da reunião compareceu ao local em que estava 

ocorrendo a reunião presencial, acompanhada da sua mãe. Quando ela chegou, Eu, 

síndica, estava respondendo uma pergunta de um condômino, o mesmo estava 

participando presencialmente, e iria abrir as perguntas para os condôminos que estavam 

participando da modalidade virtual. Porém, essa moradora chegou descontrolada, 

gritando e proferindo insultos a minha pessoa. Alguns presentes solicitaram que a mesma 

fizesse silêncio, pois queriam ouvir a resposta, mas ela não respeitou, começaram as 

ofensas e afrontas. 

Não bastando o desrespeito verbal, a situação chegou ao lastimável nível da 

mãe da condômina me agredir com uma cadeira. Agressão essa que foi filmada e as 

imagens devidamente disponibilizadas a polícia. 

Infelizmente esses moradores ultrapassaram o nível da razoabilidade e saíram do patamar 

das ofensas verbais para as físicas, situação essa que deixa, Eu, como síndica, e todos os 

demais membros da administração do condomínio preocupados e ao mesmo tempo 

ameaçados, haja vista o descontrole emocional pelo simples fato das moradoras não 

conseguirem impor as suas opiniões. 

Diante dessa lastimável situação narrada, informo, por meio da presente nota, 

que estão suspensas as reuniões com os moradores por receio de novas ameaças, 

agressões físicas e verbais aos membros da administração e aos próprios moradores. 

A presente administração continuará divulgando suas ações e buscará um 

canal seguro para todos os moradores e membros administração, inibindo ofensas e 

agressões físicas. 

Atenciosamente, 

Líria Lis Guimarães Lima 

Síndica 


