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ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 05/07/2009

Aos cinco dias do mês de julho do ano de dois mil e nove, às 09:00h, em segunda e última
chamada, atendendo convocação para Assembléia Geral Extraordinária, reuniram-se na
Quadra 3/2, Cj. A, Lote 02, os Srs. Condôminos: Kátia Denise de Carvalho Klier (01lA-18);
Femando Florentino da Silva (01lB-03); Therezinha Villar Martins (01/C-03); Nassara Maria
Vieira de Queiroz Brito (02/0S e 04/A-07); Edmundo Veras dos Santos Filho (02/14); André
Arantes Luciano (02/38); Femando Teixeira Alves / Lúcia Helena (02/39); Márcio Lima
Medeiros (02/S6); Jorge Luiz Emerenciano de Figueiredo (02/7S); Alceu Luciano Barbosa
(02/99, 04/D-17-COM, 3.3/D-ll); Rogério César Mateus Correa (04/C-Ol-A, 3.1/A-18);
Francisco Rodrigues do Nascimento (04/C-ll); Maria Valença Gomes (04/D-14); Neivaldo
Sampaio de Oliveira (04/E-16); Wagner Hermeto (04/F-14); Maria Cláudia P. Valverde e
Outros (04/G-lS); Maria Cláudia Pereira Valverde (04/G-17); James Quintão de Oliveira
(04/H-lO); Francisco das Chagas Araújo Lima Junior (OS/Ol, OS/Ol-A, OS/Ol-B, OS/Ol-C,
09/D-13-A-COM 09/D-13-COM 09/D-14-A-COM 09/D-14-COM 09/G-08 09/G-08-A, , , " ,
09/G-08-B, 09/G-08-C, 09/G-09, 09/G-09-A, 09/G-09-B, 09/G-09-C); Flauzeli Aparecida
Gonçalves (OS/02-A; OS/12-C); Luiz Carlos Furoni (OS/03-A, OS/03-B, OS/07, OS/07-A, OS/08,
OS/08-A, OS/09, OS/09-A, OS/09-B, OS/13, OS/13-A, OS/13-B, OS/13-C, OS/13-D, OS/13-E,
OS/13-F, OS/13-G, OS/20-A-COM, OS/20-B-COM, OS/20-C-COM, OS/20-COM, 07/06, 09/G-
04, 09/G-04-A); Mario G. Vil ela / Jussara C. Monteiro (OS/03-C); Antonio de Cerqueira Lima
Rocha (OS/10; OS/10-A; OS/10-B); Fátima Cássia Santos Lopes (07/14); Vânia Luiz Brandão
(09/A-02); Marinilza Pereira Lima (09/C-02, 3.4/A-22, 3.4/C-04); Paulo Afonso Barros (09/C-
09, 09/C-ll, 09/D-12, 3.3/A-28); lrania Maria da Silva Ferreira Marques (09/E-OS); Yedda
Gomes de Andrade Moccio (09/F-l6); Íris Helena Pasquali (09/G-lO-B); Edmundo Pinheiro
Germano Braga (09/G-24); Dorly Carla Valdez (3.lIA-S4); lanto Macedo do Couto (3.lIB-27,
3.2/A-22); Tatiane Ribeiro de Araújo - cônjuge Edeon Vaz Ferreira Junior (3.2/A-SO); Norma
Sueli Cassaro (3.2/C-14); Wellington José Ferreira (3.2/C-16); José Dideus Silvestre ( 3.2/C-
34); Nilce Maria Jacobs Freire da Silva (3.2/D-37); Sonia Maria Ferreira da Silva Avolio
(3.3/A-24); Azilzo Paschoal - cônjuge Adilidia Santos Paschoal ( 3.3/A-30, 3,3/A-32); Rosa

, 'Cristina F. P. da Silva de Paula (3.3/C-02, 3.3/C-04); Cleusa de Fatima Porto (3.3/D-lS);
Glícia Andrade de Albuquerque Barros (3.4/B-OS); e os que se fizeram representar por
procuração: José da Silva Garrote (01lD-06, 04/D-03, 04/D-ll, OS/OS-A, OS/OS-B, OS/06,
OS/06-A, OS/06-B, 3.lIA-08, 3.2/A-36); Ezequias de Oliveira Chagas Junior (OS/12); Laura
Nobre Veloso (07/16-01, 07/16-02, 07/16-07, 07/16-09, 07/17 -OS, 07/17-07, 07/17-09, 07/17-
10, 07/17-11, 07/17-13); Sérgio Luiz Teixeira da Silva (04/B-17, 09/C-12, 09/G-32, 09/G-33,
09/G-34, 09/G-3S); Felipe Emesto Cavalcante Garrote (04/B-04); Rômulo de Oliveira Neves
(04/C-26); Simone de Oliveira Neves da Silva (04/D-10); e Nírio Augusto Cavalcanti (3,3/D-
03); para deliberarem sobre os seguintes assuntos publicados no Edital de Convocação: 1.
Prestação de esclarecimentos sobre o processo de regularização; e 2. Deliberação sobre as
medidas necessárias aos ajustes no projeto urbanístico do condomínio. O SI. Síndico
Edeon Vaz Ferreira Júnior abriu a Assembléia e esta elegeu para Presidente da mesa o SI. Luiz
Carlos Furom (OS/07), com 49 votos, contra 16 do 2° candidato Dr. Américo Salgado Freire da
Silva (3.2/D-37). O Sr. José Orlando Vilela Gomes (3.2/C-14), foi convidado para Secretário
da mesa. A S~ Nilce Maria Jacobs Freire da Silva (3.2/D-37), lembrou ao Presidente de um
dispositivo contido no Regimento Interno (Art. 3° ; Item II; § 1°), em que prevê um
condômino e um conselheiro para auxiliar o Secretário nos trabalhos da mesa; foramr~~-,~' GARIVARCELORIBi\S.1°Reg.Tlts.eo
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convidados o Dr. Américo Salgado Freire da Silva e o Sr. Rogério César Mateus Correa,
respectivamente um Condômino e um membro do Conselho Consultivo e Fiscal. O Sr.
Presidente abriu a sessão lendo o Edital de Convocação da AGE. A leitura da Ata da AGE do
dia 26.04.2009 foi protelada por 68 votos a favor e 04 votos contra, por entender-se que os
assuntos da pauta da AGE continham interesses relevantes e, por isso, demandariam muito
tempo. O Sr. lanto Macedo do Couto (3.1/B-27, 3.2/A-22), conclamou à leitura da Ata anterior
por entender que assuntos contidos e deliberados em Assembléias anteriores deveriam ser
acatados em atos futuros, lembrando que votou contra a condução dos trabalhos de presidente
e/ou secretário de assembléias por pessoas que fizessem parte do Conselho ou de Comissões
do condomínio. Item da pauta nO 1. Prestação de esclarecimentos sobre o processo de
regularização - o Presidente da AGE, Sr. Luiz Car10s Furoni, que é membro da Comissão
Executiva que trata do processo de regularização do Condomínio, prestou os seguintes
esclarecimentos:
n Desde sua constituição, a Comissão Executiva passou a examinar o projeto em

elaboração pela TOPOCAR T conferindo os lotes plotados com a realidade pré-
existente, principalmente quanto às dimensões de cada um. Foi detectada, além de lotes
com medidas erradas, a existência de lotes no projeto que não fazem parte do
Condomínio (4 lotes do Sr. Noronha, limÍtrofes com a face norte da quadra 9), e área de
pelo menos um lote apontada no projeto como sendo área verde (Everett Lee);

ID A Comissão Executiva dedicou-se também ao exame da legislação aplicável à
Regularização (Lei Federal nO6.766), e as conseqüências para o Condomínio, tendo em
vista que referida Lei dispõe sobre a regularização de Parcelamentos e não de Projetos
Urbanísticos na forma Condominial, de modo que, por força da Lei 6.766, as áreas
verdes, áreas livres, praças e vias passarão para o domínio do DF, e criaria a
possibilidade real da extinção do Condomínio ou, no mínimo, inviabilizar a existência
de portarias e muros;

lU) A Comissão Executiva passou então a: ill. buscar a possibilidade da Regularização do
Condomínio na forma de Projeto Urbanístico Condominial com base na Lei n°
Complementar n° 710 (DF), logrando apenas obter o desenvolvimento de Projeto de Lei
no sentido de se autorizar a manutenção das portarias e dos muros~ h2 identificar, com
base na experiência de outros condomínios (Jardins do Lago-Q. 9, Morada de Deus,
etc), as medidas necessárias à proteção do patrimônio fundiário do condomínio, que
seriam basicamente a constituição de frações de uso coletivo privado em todas as
localidades em que estão edificadas as portarias e também nas áreas verdes ou livres
aproveitáveis, de forma a não transmitir o domínio das referidas áreas para o GDF. As
medidas corretivas no projeto foram solicitadas por meio de correspondência à
TOPOCART, em 03.04.2009;

IV) A Comissão Executiva investigou também as razões pelas quais outros condomínios
que obtiveram o Decreto de Regularização não conseguiram o registro dos respectivos
projetos urbanísticos em cartório para fins da emissão das escrituras individuais. Tais
razões foram basicamente as seguintes: ill. o requerimento do registro deve ser
formalizado pelos proprietários legais das terras e não pelos gestores do Condomínio; h2
a existência de problemas fundiários, tais como o não fechamento das áreas dos projetos
com as respectivas áreas estipuladas nas escrituras rurais; fl as dificuldades encontradas
na completa regularização das terras, sob aspectos tributários, reservas legais etc.;
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.Y} A Comissão Executiva, com a autorização do Conselho Consultivo e Fiscal,
recomendou e foram executadas perícias topográficas: ill na área da quadra 4, tendo
sido identificada impropriedade ou erro na respectiva escritura, que aponta área de
pouco mais de 9 hectares, quando na realidade o fechamento do perímetro indicado na
escritura resulta em área de aproximadamente 16 hectares; Ql nas áreas das quadras 3.1;
3.2; 3.3; e 3.4 que apontaram estarem corretas as escrituras sendo, no entanto, que as
áreas medidas pela TOPOCART estão um pouco diferentes, posto que foi considerado o
muro do condomínio como divisa e o muro está um pouco fora da real divisa; 9 em
estudos preliminares foram identificados problemas também nas quadras 1 e 2;

VI) A TOPOCAR T fechou questão quanto ao encerramento do contrato formalizado com o
Condomínio. Argumentou que os ajustes solicitados, principalmente quanto à
constituição das projeções nas áreas verdes são de ordem conceitual, demandam estudos
quanto à sua viabilidade, de forma que a continuidade dos trabalhos somente seriam
possíveis mediante nova negociação contratual (contrato novo. Não aceita aditamento);

VII) Recentemente alguns eventos importantes ocorreram a nosso favor: a) divulgação do
Plano Diretor de Ordenamento Territorial - PDOT, sancionado em 25.04.2009, que
define nossa região como área urbana, e b) edição de Medida Provisória, transferindo
do IBAMA para a Secretaria de Meio Ambiente do DF maiores prerrogativas nos
assuntos ambientais no DF;

VIII) O PDOT que deve ser observado na execução dos Projetos Urbanísticos dos
Parcelamentos inovou ao definir parâmetros a serem observados em função das áreas
econômicas em que estão localizados, como por exemplo ao estabelecer as áreas
mínimas e máximas dos lotes residenciais (mínima de 125m2 e máxima de 2.500m2, no
caso do Setor Econômico Jardim Botânico, e mínimo de 125m2 e máxima de 800m2 no
caso do Setor Econômico Estrada do Sol).

IX) Diante de todo o exposto e tendo em vista que o GRUP AR trata exclusivamente da
orientação e interferência nos Projetos Urbanísticos dos Parcelamentos, sob a ótica
Governamental, não se atendo aos reais interesses dos Condomínios e dos problemas
que emergirão após o Decreto de Regularização, ou seja, quanto às exigências
cartoriais, somos da opinião que o assunto deva ser encaminhado da segliinte forma:

a) O projeto Urbanístico do Condomínio deve ser revisado e ajustado, tratando de modo
genérico e abrangente a totalidade do parcelamento no que se refere a localização,
relevo, qualidade dos solos, vegetação e no que diz respeito as consultas às
concessionárias de Serviços Públicos etc.;

b) A partir da concepção geral do parcelamento, cada quadra do Condomínio, segundo
respectiva matrícula no cartório de imóveis (no total de 14), deve ser conduzida em
processo próprio de regularização, como módulo independente, de maneira que
problemas localizados em uma das glebas não contaminem as outras glebas (ou
módulos) e vice-versa;

c) Na revisão do projeto urbanístico de cada quadra ou módulo, o primeiro passo é definir
topograficamente seu perímetro, em estrita observância com o perímetro e a área
estipulados na respectiva escritura pública;

d) As unidades imobiliárias residenciais devem ser ajustadas em obediência ao PDOT e as
áreas comuns aproveitáveis devem ser identificadas como frações de uso privado
coletivo (EPR), com fins definidos (salão comunitário, clube, etc), ou como de uso 11----
definir, de modo que não se transforme em áreas úblicas sob domínio do DF. .
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Item n° 2. Deliberação sobre as medidas necessárias aos ajustes no projeto urbanístico do
condomínio - O SI. DI. Américo, citando a Lei n° 6.766, alegou a inviabilidade dos projetos
elaborados pela Topocart, o ônus imputados aos condôminos ao longo dos anos, e a possível
imputação de responsabilidades pelas tentativas em regularizar o condomínio ao longo desses
anos; o SI. José Orlando Vilela Gomes, relatou ser um dós responsáveis pelo cumprimento das
deliberações, aprovadas em Assembléias para esse fim, ao ser eleito Síndico em 2006,
desengavetando todos os projetos e processos desde 1996, que é a origem da primeira tentativa
de regularização; frisou a pressão do GDF na concessão de uma Licença de Instalação
Corretiva de n° 102/2006, em 21 de setembro de 2006 (onde exigia a compatibilização do
processo de licenciamento ambiental com a fase atual do empreendimento), e o cumprimento
de dezenas de condicionantes, exigências e restrições que o condomínio teria que atender, sob
pena de embargo do parcelamento; explicou que o encaminhamento dos projetos necessários,
na forma solicitada pelo GDF (rotina seguida por todos os condomínios que trabalhavam e
trabalham pela regularização), trilhavam todos na formatação de parcelamento orientados
pelo GRUP AR, órgão do governo, criado para esse fim; citou, por último, que os valores
desses projetos foram os menores possíveis, aprovados na Assembléia de dezembro de 2006,
entre três propostas apresentadas por empresas diferentes, e que toda a documentação
pertinente encontra-se à disposição de todos na Administração do Condomínio; o Sr.
Presidente concluiu relatando que todos os condomínios tiveram que se mexer, pois, o GDF
ameaçava com embargos, desconstituições e demolições para aqueles que não cumprissem as
determinações do Poder Público. O Sr. João Carlos Lóssio Filho, ilustrou com um mapa de
situação, o problema singular que enfrenta o Condomínio Morada de Deus ao se precipitarem
em regularizar como parcelamento, sem os cuidados na titulação, como de uso privado (EPR),
todas as áreas comuns e verdes do parcelamento; foi demonstrado que perderam para o
poder público, cerca de 53% da área total; frisou que estão tentando retificar o projeto e
renegociar com o governo a devolução de parte dessas áreas, que se tomaram como Espaço
Livre de Uso Público (ELUP) ou destinadas a Equipamento de Uso Comunitário (EPC);
finalizou, relatando que o governo está instalando um posto de polícia comunitária em uma
área do condomínio, e para isso, apossou-se de uma área do condomínio para essa finalidade.
O Sr. Presidente ratificou, pelo exemplo de outros parcelamentos aprovados, a necessidade de
se criar os espaços ou os lotes destinados às portarias e outras finalidades comunitárias do
condomínio com o devido memorial descritivo para fins de escrituração em cartório, e assim,
afastar a possibilidade do governo se apossar delas para uso futuro. O SI. Francisco, membro
da Comissão Executiva de Regularização, relatou que os projetos elaborados pela Topocart, do
ponto de vista do GRUP AR, estão prontos e o governo poderia regularizar o condomínio a
qualquer momento; mas, na forma de parcelamento e sem as revisões e adequações
necessárias, não interessaria ao condomínio e muito menos aos condôminos; relatou que
deveríamos decidir sobre a melhor alternativa, aproveitando os projetos elaborados pela
Topocart (Projeto de Educação Ambiental; Plano de Controle ambiental; Projeto de Drenagem
de Águas Pluviais; Normas de Edificação, Uso e Gabarito - NGB; Memorial Descritivo -
MDE; e Projeto Urbanístico - URB), e fazer a titulação, com o memorial descritivo, de todas
as áreas verdes, comuns ou áreas superiores a 200m2

, assinaladas no antigo Projeto Urbanístico
(URB), como áreas verdes; esses lotes seriam destinados para futuras instalações de áreas
administrativas, sociais e esportivas identificadas pela sigla EPR - Equipamentos Privados,
com escrituração em cartório, em nome da AMOSOL (Associação dos Moradores do Quintas
do Sol), assim concluiríamos a revisão do URB e poderíamos, sem receio do GDF se apossarr~?c.~-, f!7JART. MARCELOp'~':,S, l' Reg. Tlta. ª Docti.
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de áreas comuns e privadas, pleitearmos a regularização como parcelamento. A forma de
regularização como condomínio seria a ideal, mas, não há amparo na lei, e não poderíamos
ficar à mercê de um Projeto de Lei de iniciativa do Executivo para tal fim, pois, correríamos o
risco de esperarmos mais alguns anos, pois, não há interesse por parte do Poder Executivo. O
Sr. Presidente relatou os problemas multiplicados de outros condomínios regularizados ao não
adequarem o parcelamento ao memorial descritivo, pois, no cartório se depararam com
matrículas canceladas, áreas deslocadas e problemas com as reservas legais e áreas de proteção
ambiental, e mais, todas as empresas envolvidas nos processos de regularização seguiam
orientações do GRUP AR, além das interferências do Ministério Público. A Sfl Nilce relatou
que esteve na Topocart questionando as revisões no projeto urbanístico e a empresa lhe
respondera, verbalmente, que seriam inviáveis porque foram feitas diversas alterações a partir
de novembro de 2008 que não constavam do contrato, relatando que o mesmo já se encontrava
encerrado com o condomínio e que não fariam as revisões porque os proponentes se negavam
a arcar com as despesas; ato contínuo, o SI. Francisco leu, uma carta enviada à Topocart
solicitando todas as revisões necessárias e, procedeu a leitura da resposta da empresa, recebida
em 03 de julho de 2009, onde esta afirma que faria as revisões nas dimensões de lotes e
pequenas imperfeições levantadas no projeto, o que era objeto do antigo contrato; relatou que
as revisões e adequações futuras solicitadas, como a titulação de todas as áreas verdes e
comuns (citadas anteriormente), seriam de ordem conceitual e que demandariam estudos de
viabilidade, levantamentos topográficos, geológicos, etc, e somente seriam atendidas mediante
novo contrato. O Sr. Amaury de Albuquerque Barros (3.4/B-OS), pediu a palavra: "vou tentar
ser bem calmo, ser frio e calculista como são essas pessoas da administração do Condomínio.
O problema mais sério que nós temos aqui é o problema do registro em cartório. A Topocart
foi clara para mim quando, no fim da conversa, perguntei ao diretor da Topocart quais são as
chances de regularização do nosso condomínio. Ele me disse, nenhuma, zero. Com todo
trabalho que eu fiz, é zero. Eu fui ao cartório de registro de imóveis, está aqui a minha
escritura, registrada. Com as incorporações feitas sem amparo legal da lei, vocês não
registram o condomínio de vocês. Não vai sair escritura, porque todos os perímetros foram
aumentados. Porque, as assembléias aqui, como dizem determinadas pessoas, a Assembléia é
soberana, mas a assembléia é soberana nos limites dela, não sobre a lei. E nós aqui'somos
classificados, com licença da palavra, nós somos otários, nós estamos aqui desde às 09:00
horas da manhã, enchendo lingüiça, falando que querem legalizar uma coisa ilegal, nós
vamos pagar tudo de novo, prá no fim, tá na ilegalidade; não vão registrar nada, fiquem
consciente disso, e outra coisa, isso que eu estou falando aqui, não vai ser registrado na ata,
porque as atas aqui, eu volto a dizer, são fabricadas, como eu já disse em outras reuniões
aqui, que eram fabricadas e provei que são fabricadas e aqui está a prova, o que se fala aqui
não é registrado, são de interesses, sabe porque? Porque se amanhã bate na Justiça, a Justiça
julga pelo que está escrito e eles não são bobos, eles só registram as coisas de interesse deles,
eujá até pensei numa besteira essa semana, de nós mudarmos o nome do Condomínio, em vez
de ser Residencial Quintas do Sol, ser, Otários Quintas do Sol, porque nós nos reunimos aqui
prá sermos otários, é, tem que levar na gozação, eu sugiro também a mudança de nome de
Presidente de Comissão aqui, tem que ser nome de Imperador da Comissão, essa que é a
verdade, nós saímos de casa, na hora de lazer, prá chegar aqui e vê encher lingüiça o tempo
todo sem ser objetivo. Os moradores desse Condomínio, com licença da palavra, muitos deles
que não estão aqui, deviam tomar vergonha na cara e vir aqui prá saber o que se passa,
porque atrás da legalidade tem muita ilegalidade cometida aqui dentro, o que nós estamos
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passando é por causa da ilegalidade que foi praticada, que há 10 anos eu venho falando, e eu
sou criador de caso, polêmico, sou mais aquela coisa toda, legal, acusar é muito fácil, eu
estou falando a verdade para os senhores, tá? Amanhã eu posso até responder um processo
porque fui certo, o que eu posso fazer". Interropendo a fala do SI. Amaury, a Condômina
Therezinha perguntou porque ele não assume e o SI. Amaury respondeu: "não assumo, não
assumo, porque eu assumi e fui praticamente desmoralizado aqui pelas pessoas, porque eu
não assumo? Eu não assumo mais nada aqui, dá licença". Na seqüência o SI. Presidente da
AGE deu continuidade à Assembléia e aventou a conveniência de se trabalhar com a
Cooperativa Trilha-Mundos, como alternativa para a elaboração das revisões e adequações no
projeto urbanístico do condomínio, pois, a Topocart, como uma empresa de grande porte, teria
menos interesse nessa revisão; ao contrário da Trilha-Mundos que é uma cooperativa de
pequeno porte, incubada no UNICEUB, e que trabalha quase que exclusivamente com
projetos voltados para a regularização de condomínios, como foi o caso Condomínio
Residencial Mansões Entre Lagos, do Quintas da Alvorada, Village Alvorada I, Village
Alvorada 11, Lago Sul I, Jardins do Lago Quadra I, etc. O SI. Presidente solicitou ao SI.
Francisco proceder a votação para o encaminhamento dos projetos ao GDF: a primeira (1a),
como está elaborado pela Topocart, sem as revisões e a titulação das áreas verdes ou comuns
do condomínio; a segunda (2a), com as revisões e a criação e titulação dos lotes que
interessariam futuramente ao condomínio para a construção de toda a infra-estrutura
administrativa, social, esportiva e de lazer; aberta a votação ala proposta obteve 03 votos
favoráveis; a 2a proposta obteve 118 votos favoráveis ao não encaminhamento. Foi colocado
em votação a forma do encaminhamento, se na forma Condominial (o qual não têm, ainda,
amparo legal), ou na forma de Parcelamento; por unanimidade foi aprovado o
encaminhamento dos projetos na forma de Parcelamento (com as revisões e adequações
necessárias). O SI. Amaury relatou a preocupação da inviabilidade de qualquer outra empresa
apresentar resultados positivos, pois, teme que as questões internas atrapalhem a execução do
projeto e, com isso, não logrem êxito, mais uma vez, frisando que nos projetos anteriores, se
tomaram inviáveis por não atender aos interesses particulares. O SI. Francisco sugeriu a coleta
de preços de, pelo menos, três empresas, inclusive da Topocart, para efetuar as revisões e
adequações devidas ao projeto urbanístico (URB); foi discutido que a Comissão exigirá das
empresas a capacidade técnica, o portfólio e a experiência em outros empreendimentos; estas
serão analisadas e discutidas pela Comissão Executiva e, no dia 02 de agosto de 2009, será
realizada nova Assembléia para que as propostas, de pelo menos três empresas, sejam
apreciadas e votadas em assembléia; submetida à votação foi aceita por unanimidade. Foi
decidido que será lida e submetida à aprovação da AGE, a ata da AGO do dia 26.04.2009. Às
12:30h, nada mais havendo a tratar para esta AGE, lavrei a presente Ata, que após lida e
aprovada, vai por mim assinada Y;PJfM?'mhgfmtGD0C!Jmsnto~
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