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ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 02/08/2009

Aos dois dias do mês de agosto 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 no Residencial Quintas do Sol, os Srs.
Condôminos: Femando Florentino da Silva (0l/B-03); Maria Aparecida
Puppim/Hercules Antunes (01lB-16); Therezinha Villar Martins (0l/C-03); Pedro
Bandeira de Mello Parente (0l/D-10); Alexandre José Sloboda Andrade (02/07);
Emanoel de Jesus da Costa Lima (02119); Emília Gama Bessa Damasceno (02/22,
3.2/C-22); Femando Teixeira Alves / Lúcia Helena (02/39); Iracy Reis de Aráujo Abde1
Karim (04/C-01); Rogério César Mateus Correa (04/C-01-A, 3.lIA-1S); Francisco
Rodrigues do Nascimento (04/C-ll); Carlos Roberto Femandes de Oliveira (04/D-01);
Antonio Souza Ibiapina Parente (04/D-04); Lygia Maria A. B. de Mello L Parente -
Cônjuge Antonio Souza Ibiapina Parente (04/E-10); Fabiano Matos Carpanez (04/E-
13); Neiva1do Sampaio de Oliveira (04/E-16); Maria do Rosário de F. D. de Oliveira
(04/E-17); Maria Cláudia Pereira Va1verde e Outros (04/G-1S); Maria Cláudia Pereira
Valverde (04/G-17); 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-
OS, 09/G-OS-A, 09/G-OS-B, 09/G-OS-C, 09/G-09, 09/G-09-A, 09/G-09-B, 09/G-09-C);
Flauze1i Aparecida Gonçalves (OS/02-A, OSI12-C); Luiz Carlos Furoni (OS/03-A, OS/03-
B, OS/07, OS/07-A, OS/OS,OS/OS-A,OS/09, OS/09-A, OS/09-B, OSI13, OSI13-A, OS/13-B,
OSI13-C, OSI13-D, OSI13-E, OSI13-F, OSI13-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); Antonio de Cerqueira Lima Rocha
(OSI10, OSI10-A, OSI10-B); Vânia Luiz Brandão (09/A-02); Irania Maria da Silva
Ferreira Marques (09/E-OS); Onofre Bessa Damasceno (3.lIA-12); Marco Túlio Motta
Santos (3.l/B-41); Tatiane Ribeiro de Araújo - cônjuge Edeon Vaz Ferreira Junior
(3.2/A-SO); Raimundo Juciêr Pinheiro Fernandes (3.2/B-13); Norma Sue1i~Cassaro
(3.2/C-14); Walter Antonio Santarém Malva (3.2/C-20); José Dideus Silvestre (3.2/C-
34); Harilsori da Silva Araújo (3.2/D-3S); Nilce Maria Jacobs Freire da Silva (3.2/D-
37); Clesio Geraldo da Silva (3.2/D-39); Leandro Puccini Secunho (3.3/A-22);
Humberto Barbosa de Castro (3.3/D-13); Cleusa de Fátima Porto (3.3/D-IS); Miguel
Gomes da Silva (3.3/D-19); 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-
11, OS/OS-A, OS/OS-B, OS/06, OS/06-A, OS/06-B, 3.l/A-OS, 3.2/A-36); Laura Nobre
Veloso (07116-01, 07116-02, 07116-09, 07117-0S, 07117-07, 07117-09, 07117-11, 07117-
13); Sérgio Luiz Teixeira da Silva (04/B-17, 09/C-12, 09/G-32, 09/G-33, 09/G-34,
09/G-3S); Rômulo de Oliveira Neves (04/C-26); Simone de Oliveira Neves da Silva
(04/D-10); Nírio Augusto Cavalcanti (3.3/D-03); para tratar dos seguintes assuntos
publicados no Edita1 de Convocação: item nO 1. Apreciação e deliberação de
propostas de empresas ou profissionais habilitados para revisão e adequação dos
projetos para regularização do Quintas do Sol; e item nO 2. Apreciação e
deliberação da Ata referente à Assembléia Geral Ordinária realizada no dia 26 der~b'~~
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abril de 2009. O SI. Síndico Edeon Vaz Ferreira Júnior, abriu a Assembléia, tendo se
apresentado como candidato à sua Presidência somente o condômino SI. Luiz Carlos
Furoni (05/07) sendo eleito sem manifestações em contrário; o SI. José Orlando Vilela
Gomes (3.2/C-14), foi convidado para Secretário. Um Condômino e um membro do
Conselho Fiscal foram convidados para auxiliar o Secretário nos trabalhos; a Sra. Maria
Cláudia P. Vaiverde (04/G-15), Conselheira, concordou em participar da mesa, e não
havendo outro voluntário, o SI. Presidente abriu a sessão lendo o Edital de Convocação
da AGE. Foi solicitado ao Secretário proceder a leitura da Ata da AGE do dia
05/07/2009, para que, ao final, fosse submetida à aprovação da Assembléia; feita a
leitura da Ata, o DI. Américo Salgado Freire da Silva (3.2/D-37), solicitou a retificação
do item da sua fala na AGE do dia 05.07.2009, na qual referia-se à apuração de
responsabilidades na elaboração dos projetos necessários à regularização, e que o ônus
não deveria ser imputado aos condôminos e sim aos executores, que ele queria dizer aos
gestores. Submetida à votação o pedido de retificação feita pelo DI. Américo, foi
aprovada por unanimidade. A Ata do dia 05/07/2009 submetida à aprovação, obteve 42
(quarenta e dois) votos favoráveis, contra 06 (seis) votos contrários, dos quais dois 02
(dois) votos foram do SI. lanto Macedo do Couto condômino que não assinou a lista de
presença na Assembléia; o SI. Luiz Carlos Furoni, absteve-se de votar. O SI. lanto
Macedo do Couto (3.1/B-27; 3.2/A-22), citando a Lei nO4591, informou que o Síndico
tem a obrigação de divulgar as Atas em até oito dias, à partir do término da assembléia;
e que até agora não recebera a Ata que elegeu o Síndico (AGO de 26.04.2009), nem o
Edital de Convocação para esta assembléia, nem esta Ata (AGE de 05.07.2009); relatou,
também, que não recebeu uma consulta feita ao Advogado, e que, uma correspondência
sua, lacrada, endereçada ao Advogado através do Condomínio, foi violada pelo Síndico,
ato repudiado por ele. O SI. Síndico, esclareceu que, por ser para o Advogado do
condomínio, e no envelope conter as letras AlC (Aos Cuidados) do Síndico, achou que
não haveria sigilo em transmitir a correspondência via E-mail, como é de praxe nas
solicitações do próprio Advogado. Item n° 1. Apreciação e deliberação de propostas
de empresas ou profissionais habilitados para revisão e adequação dos projetos
para regularização do Quintas do Sol - O Presidente da mesa discorreu sobre as
propostas recebidas de três empresas para a revisão e melhoramento do Projeto
Urbanístico do Condomínio, elaborado pela TOPOCART, esclareceu que não se trata da
elaboração de um novo projeto urbanístico e sim do aperfeiçoamento do projeto
elaborado pela TOPOCART, e na revisão do projeto, serão criadas e identificadas para
fins de escrituração em cartório as reservas (lotes/projeções) destinadas às edificações
administrativas, inclusive o lote onde atualmente é ocupado pela Administração, lotes
para áreas sociais e esportivas; ala empresa, Trilha-Mundos - Cooperativa de
Turismo, Cultura e Meio-Ambiente, apresentou proposta, inicialmente de R$5.000,00
para a análise de todos os projetos elaborados pela TOPOCART e respectivo
diagnóstico, e R$4.000,00 por mês, pelo prazo de 6 (seis) meses, com carga horária de
trabalho de dez horas semanais; a 2a empresa, Quadrante Arquitetura, conduziria os
trabalhos de revisão e adequação dos projetos, através de um pacote, no valor de
R$42.000,00; a 3a proposta foi da profissional autônoma Arquiteta Urbanista, Sra.~rP--" .
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Juliana de Freitas, apresentou proposta no valor de R$4.S00,00 para a análise dos
projetos elaborados pela TOPOCART e respectivo diagnóstico, e R$3.800,00 por mês,
também pelo prazo de 6 (seis) meses, com carga horária de trabalho entre 8 e 12 horas
semanais. A base de trabalho seria montada no escritório do condomínio. Alertado pelo
Sr. Amaury de Albuquerque Barros (3A/B-OS), que havia uma Liminar proibindo a
contratação de qualquer empresa pelo condomínio para a revisão e adequação dos
projetos necessários à regularização, este solicitou que fosse lida para conhecimento da
Assembléia. O Sr. Humberto Barbosa de Castro (3.3/D-13), relatou a preocupação com
a situação fundiária do condomínio, e solicitou esclarecimentos ao Advogado do
condomínio à respeito dos desmembramentos e incorporações feita ao longo dos anos,
contrariando a Convenção que deu origem a 692 unidades, e hoje com quase 800
unidades, teme não ser possível a sua titulação em cartório; frisou que a presença do
empreendedor do parcelamento o Sr. Ivan Alves, será imprescindível por ocasião do
registro em cartório, e que sem a sua anuência, teme não se concretizar a regularização.
O Condômino, Sr. Harilson da Silva Araújo (3.2/D-3S), solicitou ao Sr. Presidente da
mesa a leitura da Liminar que contém a determinação legal de proibir qualquer contrato
com empresas destinadas à revisão dos projetos e frisou que os litigantes teriam todo o
direito de se manifestarem à favor da leitura da referida Liminar. Ato contínuo, foi
procedida a leitura da Liminar, frisando que recebera a notificação na sexta-feira, à
tarde, à qual vai aqui transcrita: "Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do
Distrito Federal e Territórios Décima Quarta Vara Cível da Circunscrição Especial
Judiciária de Brasília Mandado de Citação e Intimação - Ação Cautelar Inominada A
Doutora Marília de Avila e Silva Sampaio, Juíza de Direito da Décima Quarta Vara
Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília Determina ao senhor Oficial de
Justiça que, nos autos da Ação Cautelar Inominada, processo n° 2009.01.1.114344-0
Requerente: Amaury de Albuquerque Barros Advogado: Brenda Resende Alves, OAB:
DF028402 Endereço Adv.: CLSW Q. 101 Bl. C Ed. Mirante Center KIT 125 Sudoeste

'BrasílialDF CEP 70.680-503fone 618422~7282Requerido Condomínio Quintas do Sol
Intime para cumprir(em) a Liminar Concedida nos termos da decisão interlocutória
abaixo transcrita: Decisão Interlocutória Acolho a emenda de fi. 85. Amaury de
Albuquerque Barros e Américo Salgado Freire da Silva propuseram Ação Cautelar
Inominada em desfavor de Condomínio Quintas do Sol, requerendo a concessão de
medida liminar no sentido de determinar que, a partir desta data, sejam suspensos
quaisquer atos da administração do Condomínio réu, tornando nulas as convocações
de assembléias, modificações na convenção condominial, contratação de empresas
prestadoras de serviços e deliberações ordinárias e extraordinárias, excepcionalmente
a do dia 0210812009,até que sejam julgadas e analisadas, na ação principal a ser
proposta, as irregularidades ocorridas nas votações e na eleição da atual
administração. Por não vislumbrar, em sede de cognição sumária, os requisitos legais
autorizados da concessão da medida liminar, indefiro o pedido. A fumaça do bom
direito não pode ser constatada de imediato, mostrando-se imprescindível a oitiva da
parta contrária acerca das alegações constantes da inicial. Ademais, a concessão da
medida liminar, com a amplitude em que foi re uerida, por certo inviabilizará a
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própria administração do condomínio, com risco de dano irreparável a todos os
condôminos, inclusive os próprios autores. Por outro lado, utilizando-me do poder
geral de cautela, conferido ao magistrado nos termos do artigo 798, do Código de
Processo Civil, e a fim de garantir o resultado útil da ação principal a ser proposta e
evitar prejuízo aos condôminos, determino, excepcionalmente, que o Condomínio réu se
abstenha de contratar nova empresa para elaborar outro plano urbanístico do
condomínio, até que sejam apuradas as irregularidades na assembléia que aprovou a
incorporação de chácaras ao condomínio e naquela que elegeu a atual administração
do mesmo ou até que seja revogada a presente determinação. Cite-se. Intimem-se.
Brasília-DF, quinta-feira, 3010712009 às 17h04. Marília de Avila e Silva Sampaio Juíza
de Direito. Após, Cite, para tomar (em) ciência da presente ação e, querendo, contestá-
Ia, o (a)(s): Requerido: Condomínio Quintas do Sol, Endereço: Condomínio Quintas do
Sol Q 3 Rua 306 Av do Sol Km 3 Setor Habitacional Jardim Botânico BrasílialDF CEP
71680370. * O prazo para contestação será de 05 (cinco) dias, contados da data da
juntada aos autos do mandado devidamente cumprido. * Não sendo contestada a ação,
reputar-se-ão como verdadeiros os fatos articulados pelo autor. * A parte citada deverá
constituir, com a devida antecedência, advogado ou defensor público. Sede do Juízo
Décima Quarta Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília Fórum
Des. M S. Barbosa. Bl. B, Ala C, 4° Andar, Sala 416, Asa Sul, BrasílialDF Horário de
Funcionamento: 12hOO às 19hOO. BrasílialDF, 31 de julho de 2009., 14:10. Ana
Cristina Batista Santos Diretora de Secretaria Substituta". O Sr. João Carlos Couto
Lóssio Filho, citado na Liminar, relatou que dentro do condomínio existem 04 chácaras
nas quadras 09 e 10, do Sr. General Noronha, do Sr. Victor Piscinas, do Sr. Jaguaribe e
a sua própria; como proprietário dessa área de dois hectares, e sobre a incorporação da
mesma ao Quintas do Sol, esclareceu que é propriedade privada, escriturada, adquirida
no ano de 2000, e que no ano de 2005, iniciou a elaboração de todos os projetos
necessários à regularização do parcelamento, contratando topógrafos credenciados para
faier o levantamento planimétrico cadastral, e fazendo o seu registro no CREA para fins
do parcelamento, acenado pelo Governo, para fins de regularização de forma
independente; a implantação de toda a infra-estrutura necessária, como água, luz,
asfalto, meio-fio, etc., assim como, todos os projetos necessários, foram arcados pelos
proprietários, sem nenhum ônus para o condomínio Quintas do Sol; assim como foi,
também, a chácara da sua vizinha Sra. Laura Nobre Veloso, representada pelo Sr.
Rogério Jaguaribe; relatando que, por ocasião da regularização do Quintas do Sol,
propôs negociar a incorporação das mesmas no mesmo processo; e que através de várias
reuniões e consultas ao Conselho Fiscal, por fim, foi aprovada na AGE do dia 18 de
novembro de 2007; relatou que a incorporação das chácaras no mesmo processo do
Quintas do Sol, teve como principal finalidade, evitar a regularização de um
condomínio dentro de outro condomínio, e como resultante positiva das negociações,
além das receitas advindas de mais 47 unidades, foram doados ao patrimônio do
Quintas do Sol, seis unidades autônomas das referidas chácaras, com dimensões que
variam de 600m2 a 900m2; o teor da negociação encontra-se na referida Ata; frisou, por
último, que em nenhum momento a empresa que elaborou os projetos, mencionou a
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inviabilidade dessa incorporação, deixando claro, também, que qualquer empecilho
advindo das mesmas e que pudesse atrapalhar a regularização do condomínio, tomaria
sem efeito essa incorporação, como consta na Ata, e o processo do Quintas do Sol,
andaria de forma independente, sem qualquer prejuízo. A Sra. Iracy Reis de Aráujo
Abde1 Karim (04/C-0 1), frisou que tem Doutorado em Urbanismo, e com base nisso,
relatou que existem critérios técnicos que não podem ser modificados, e como
consultora da área, citou que a TOPOCAR T é uma empresa idônea, frisando que todos
os limites de adensamento para esta área já foram ultrapassados, e que o Poder Público
não assumirá o ônus desse custo. A Sra. Maria Aparecida Puppim (O l/B-16), discorreu
sobre as revisões no Regimento Interno do condomínio, pois, com a edição do novo
Código Civil, em janeiro de 2003, já deveria ter sido revisado e atualizado, sugeriu a
formação de uma comissão formada por pessoas entendidas em direito, para proceder a
revisão e atualização do Regimento Interno para que as assembléias, daqui para a frente,
transcorram dentro da legalidade. O Sr. Humberto Barbosa de Castro (3.3/D-13), citou a
Escritura Pública Declaratória delegada à AMOSOL, associação que representa os
moradores do quintas do sol, e se a mesma não seria suficiente para representar o Sr.
Ivan Alves, junto ao Cartório de Imóveis, e por fim, solicitou esclarecimentos sobre a
tentativa de regularizar o condomínio de forma fatiada, ou seja, por quadra ou gleba,
afirmando que dessa forma não seria possível. O Sr. Presidente esclareceu algumas das
limitações contidas na Escritura Pública Declaratória, delegada à AMOSOL, dentre as
quais a necessidade de uma procuração específica para esse fim, e o que existe no
cartório é o registro das frações ideais, como um todo, e que cada condômino, ao ser
representado pela AMOSOL, em cartório, teria que apresentar a Cessão de Direitos
outorgadas pelo Sr. Ivan, pela IAC ou a PANRURAL, as quais muitos condôminos não
possuem; previa-se, também que o quinhão 15, onde se insere o condomínio, teria 11
glebas, e que cada gleba formaria um condomínio particular; citou a imperfeição na
criação da Convenção do Condomínio, em 1990, onde apenas 97 pessoas subscreveram
e aglutinaram as 11 quadras e glebas do condomfnio com o total de 672 lotes, e que
agora exigem 2/3 ou 448 assinaturas para alterá-Ia, frisando que o erro está na origem;
esclareceu que ao misturar-se laranjas com bananas, misturaram-se lotes que variam de
480,00m2 a 16.000m2, entre lotes de 600; 750, 2.400m2, etc, e colocando todos sob uma
mesma Convenção, com as mesmas regras, e que, em cada unidade, só poderia haver
uma única edificação, ilustrando a incoerência da referida Convenção. A Sra. Maria
Aparecida Puppim (O l/B-16), sugeriu a formação de comissões destinadas a revisar os
projetos elaborados pela TOPOCART, rua por rua, quadra por quadra para enumerar
todos os problemas relacionados ao meio-ambiente, dimensões de áreas, destinações de
áreas verdes e o cuidado com as áreas de preservação ambiental. O Sr. Harilson da Silva
Araújo (3.2/D-35), solicitou que fosse remetido aos condôminos um memorial com
todas as deliberações da Comissão e de Assembléias, para informar sobre o andamento
dos projetos ou processos relativos à regularização; foi informado que na última Ata
(05.07.2009), haveria toda a informação necessária, e em outras Atas, como as das
assembléias anteriores (através do site), como do Conselho consultivo e Fiscal ou da
Comissão de Regularização. O Dr. Américo Sal ado Freire da Silva (3.2/D-37),Lr--A }/ -~I b!/"b- -"
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solicitou esclarecimentos sobre o que foi relatado na AGE anterior, quando o Presidente
da Comissão frisou que não haveria ônus aos condôminos ao contratarem novas
empresas para a revisão e adequação dos projetos necessários à regularização; foi
informado pelo Presidente da Assembléia que havia dito que não haveria a necessidade
de instituição de taxa extra, e que haveria saldo mais que suficiente no Fundo de
Reserva, publicado nos Balancetes mensais (na rubrica Poupança BRB). O Sr.
Francisco das Chagas Araújo Lima Junior (05/01), membro da Comissão Executiva de
Regularização, conclamou aos condôminos à reflexão, e que as brigas internas no
condomínio, são meramente de grupos políticos, relatando que os projetos elaborados
pela TOPOCART, do ponto de vista ambiental, descritivo, de águas pluviais, NGB e
urbanístico estão prontos e habilitados para que o governo assine o decreto de
regularização do condomínio; relatou que na última AGE, ficou deliberado que o
projeto do jeito que estava não seria encaminhado ao GRUPAR, pois, sem as revisões e
adequações necessárias, não interessavam ao condomínio, e a revisão no projeto
urbanístico evitaria que o GDF se apossasse de áreas comuns elou privadas dentro do
condomínio; portanto, não haveria prejuízo algum e nem impedimento legal para que
deliberemos pela empresa, o impedimento legal está em contratá-Ia. O Sr. Presidente da
mesa esclareceu que o encaminhamento e a escolha da empresa agora, evitaria a
convocação de outra AGE somente para esse fim, caso a Liminar seja cassada;
perpetuando-se a Liminar, toma-se sem efeito o encaminhamento da escolha da
empresa. Submetida à aprovação obteve 06 (seis) votos contrários ao encaminhamento,
um dos quais do Dr. Américo, e o Sr. João Carlos Couto Lóssio Filho absteve-se de
votar; pelo encaminhamento na escolha da empresa obteve-se 77 votos favoráveis pela
escolha da empresa; a Trilha-Mundos e a Quadrante não obtiveram votos e por 77 votos
favoráveis foi escolhida a Arquiteta Sra. Juliana de Freitas para conduzir a revisão e
adequação dos projetos necessários à regularização; o Sr. João Carlos Couto Lóssio
Filho, mais uma vez, absteve-se de votar. Passou-se a tratar do item 2 da pauta -
Apreciação e deliberação da Ata referente à Assembléia Geral Ordinária' realizada
no dia 26 de abril de 2009 - A leitura da Ata da AGO do dia 26.04.2009 foi protelada,
mais uma vez, por estrita falta de tempo. Foi sugerido pelo Sr. Rogério César Mateus
Correa, que constasse como item de pauta para a próxima AGE, a leitura da Ata da
AGO do dia 26.04.2009, para que seja submetida à aprovação. Às l2:00h, nada mais
havendo a tratar para esta AGE, lavrei a presente Ata, que após lida e aprovada, vai por
mim assinada e pelo Presidente. 'I
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