
 

 
 

 
A VERDADE EM PRATOS LIMPOS 

Com a proximidade das Eleições, um grupo movido por interesses escusos, de forma indevida espalharam 
falsas acusações e insinuações de interesses políticos por email, usando os dados pessoais de condôminos, 
informações restritas do condomínio, que foram confiados a  CGE  em uma vergonhosa conduta desleal a 
qual o condomínio representa judicialmente contra os atos praticados no processo 0012178-
46.2018.8.13.0346 a fim de proteger os dados pessoais, privacidade de todos os condôminos e esclarecer a 
verdade, onde mediante provas demonstra em juízo todos os procedimentos tomados pela atual 
administração a garantir os interesses dos condôminos perante o empreendedor (Lito), Ministério Publico de 
Jaboticatubas, Prefeitura e Agencia Metropolitana; 

Em 2017 o processo eleitoral do Condomínio foi manchado por tumultos, ameaças, intervenções policiais e 
muito bate boca, findando em um processo judicial movido pela Sra. Cléria Ramos, Rosane Fregonazi 
(posteriormente se retirou) Sr. Ozimir Pimentel, Sr. Oswaldo Araújo, Sr. Daniel da Costa,  que gerenciaram as 
eleições e somente depois da divulgação dos resultados e fora do prazo previsto em regimento, declararam 
um cancelamento, baseado em falhas técnicas desconsideradas por eles próprios no decorrer de todo pleito, 
subjugando, ignorando os votos dos condôminos presentes que escolheram democraticamente quem 
deveria ficar a frente do Condomínio; 

O Condomínio Canto da Siriema, vem adotando ao longo dos anos uma postura altamente pacífica e 
democrática, por vezes relevando os abusos, compreendendo a ansiedade de todos ao cumprimento do 
CAC, entretanto algumas ações e acusações vêm denegrindo a reputação do Siriema aos condôminos e 
comunidade, gerando uma equivocada imagem de abandono e desordem, nos atribuindo um ambiente 
hostil regado pelo ódio, causando prejuízos de ordem financeira, criando demandas jurídicas que acabam 
por dificultar trabalhos ligados ao bem comum;  

Em respeito às pessoas de bem que nos confiaram por força do voto a gestão do Siriema, a Administração, 
seguindo orientações do departamento jurídico adotara medidas enérgicas usando o rigor das Leis, para 
manter a tranquilidade, o respeito e a ordem, coibindo ilícitos movidos pelo ódio, garantindo uma nova 
eleição civilizada e livre de arruaças.  

Em Maio de 2018 os dados pessoais confiados a CGE foram usados sem autorização do Condomínio, de 
forma indevida para propagar falsas acusações e insinuações de interesse político por email. uma 
vergonhosa conduta desleal a qual o condomínio representa judicialmente contra estes atos praticados em 
processo n°0012178-46.2018.8.13.0346   a fim de proteger os dados pessoais, privacidade de todos os 
condôminos e esclarecer a verdade, onde mediante provas demonstra em juízo todos os procedimentos 
tomados pela atual administração a garantir os interesses dos condôminos perante o empreendedor (Lito), 
Ministério Publico de Jaboticatubas, Prefeitura e Agencia Metropolitana; 


