
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 04.03.2007

Aos quatro dias do mês de março do ano de 2007, às 09:30h, em segunda e última chamada, atendendo 
convocação para Assembléia Geral Extraordinária, reuniram-se na Quadra 3.2, Rua 306, Lote n° 02 (ao lado da 
Administração) os condôminos: Alédio Pinheiro Fernandes (01/A-12); Kátia Denise de Carvalho Klier (01/A-18); 
Fernando Florentino da Silva (01/B-03); Therezinha Villar Martins (01/C-03); Expedito Caetano Leão (02/53 e 
3.4/B-03), Ezer Pereira Barros (02/80), Rogério Braga Milet (02/82); Ivone Martins de Moraes (02/92); Ana 
Cristina de S. Oliveira Chaves (04/B-02); Francisco Rodrigues do Nascimento (04/C-11); Carlos Roberto 
Fernandes de Oliveira (04/D-01); Humberto de C.A. e Valéria C. Guimarães (04/D-13); Ronivon Soares de 
Freitas (04/E-06); Henrique Correa Soares (04/E-13); Neivaldo Sampaio de Oliveira (04/E-16); Flávio Luiz 
Barros da Costa (04/E-18 e 04/E-20); Paulo Alfredo Mainieri (04/F-01, 04/F-06, 04/F-08, 04/F-10); José Luiz, 
Edálio e Anderson (04/F-05); Albanise de Moura Coelho (04/F-14, 09/A-05); Gilson Dias Pereira (04/G-04); 
Miguel Gomes da Silva (04/G-16, 3.3/D-19); Luiz Carlos Furoni (05/07, 05/08, 05/12, 05/13, 05/20-COM, 
07/06, 09/A-01, 09/G-04); Rita de Cássia Lima Rocha Ciarlini (05/09); Antônio de Cerqueira Lima Rocha 
(05/10); Flauzeli Aparecida Gonçalves (05/12-C); Rubens R. da Cruz (07/10); Vânia Luiz Brandão (09/A-02); 
Ana Aparecida Lopes Nery (09/C-04); Eduardo Rodrigues/Patrícia Viana (09/C-06); Paulo Afonso Barros (09/D-
12 e 3.3/A-28); Francisco das Chagas Araújo Lima Júnior (09/D-13-COM, 09/D-14-COM, 09/G-01, 09/G-02, 
09/G-AESP.); Ezer Pereira Barros (09/G-21); Esmeralda Martins Mesquita (3.1/A-34, 3.2/C-38, 3.2/D-41); 
Wagner Ribeiro Perez Barbosa (3.1/A-44); Marco Túlio Motta Santos (3.1/B-39 e 3.1/B-41); Luís Afonso Gomes 
Vieira (3.2/A-16); Marinilza Pereira Lima (3.2/A-24, 3.4/A-22, 3.4/C-04); Tatiane Ribeiro de Araújo (3.2/A-50); 
Roberto Luiz Doudement Campos (3.2/C-08); Norma Sueli Cassaro (3.2/C-14); Walter Antonio Santarém Malva 
(3.2/C-20); Sérgio Monteiro de Lima Furtado (3.2/C-36); José Maria Paula Rodrigues (3.2/D-09); Irací Mendes 
Gonçalves (3.2/D-25); Marinalva Pereira Lima (3.3/A-04); Agleice Fernandes Gonçalves – cônjuge Irací Mendes 
Gonçalves (3.3/A-22); Marcelo Machado (3.3/B-07); Samuel Costa da Silva (3.3/C-12); Ricardo de Melo 
(3.4/A-24); Yedda Gomes de Andrade Moccio (3.4/B-01); Anderson Rodrigues Marinheiro (3.4/D-09) e os 
condôminos que se fizeram representar por procuração: José da Silva Garrote (01/D-06, 04/D-03, 04/D-11, 
3.2/B-31, 3.2/B-33, 3.2/B-35); Antônio Vieira de Sousa (02/18), Daniela Câmara Machado (02/33); Rodrigo 
Fortaleza C. Vasconcelos (02/57), Camila Pinheiro de Oliveira (02/69), Kally Christine da Rocha Mariquito 
(09/D-08); Victor Ângelo da Silva Motta (09/E-08 e 09/E-10); Wellington Soares de Almeida (09/F-19); 
Edwaldo Idumi Hirata (09/G-06); Laércio de Paulo Leite (09/G-07); José Luiz Leal dos Santos (09/G-15 e 09/G-
16); Daniela Câmara Machado Malva (3.1/A-18 e 3.1/B-37); Marcelo Machado (3.1/B-35); Davi Machado 
Evangelista (3.2/D-13), para deliberarem sobre os seguintes assuntos: 1 - Formação da Comissão Eleitoral 
com vistas às Eleições Gerais para Síndico e Subsíndico, com mandato anual, a serem realizadas na 
Assembléia Geral Ordinária – (AGO) de 22 de abril de 2007; 2 – Referendo sobre as decisões 
contidas na Ata da Comissão de Recuperação da Inadimplência (perdão/descontos nos juros e 
multas); 3 – Desconstituição / Remanejamento e Relocação de lotes do Condomínio. O Síndico abriu a 
Assembléia que elegeu o Sr. Luiz Carlos Furoni (09/A-01) para presidi-la, por unanimidade dos presentes, que 
por sua vez convidou e indicou o Sr. Antonio de Cerqueira Lima Rocha (05/10) para Secretário da mesa, aceito 
também por unanimidade dos presentes. O Presidente da mesa abriu a sessão lendo o Edital de Convocação da 
AGE e a Ata da Assembléia Geral Extraordinária de 12/11/2006. Colocada em votação foi aprovada a Ata da 
AGE de 12/11/2006, também, por unanimidade. Seguiram os trabalhos, na ordem da pauta, com o item 1º -
Formação da Comissão Eleitoral com vistas às Eleições Gerais para Síndico e Subsíndico, com 
mandato anual, a serem realizadas na Assembléia Geral Ordinária – (AGO) de 22 de abril de 2007. 
Apresentaram-se como candidatos o Sr. Expedito Caetano Leão (3.4/B-03); Sr. Edeon Vaz Ferreira Júnior 

(3.2/A-50); Srª Esmeralda Martins Mesquita (3.1/A-34); Sr. José Eugênio Monteiro da Silva (02/40); Sr. Luiz 
Carlos Furoni (09/A-01); e como Suplentes a Srª Yedda Gomes de Andrade Moccio (3.4/B-01) e o Sr. Anderson 
Rodrigues Marinheiro (3.4/D-09). Colocados os nomes em votação foram aprovados por 
unanimidade para compor a Comissão Eleitoral. O Presidente da Mesa propôs a inversão do terceiro item da 
pauta, de forma a antecipar a explanação dos Projetos elaborados pela empresa Topocart no processo de 
Regularização do Condomínio, o que foi aprovado por unanimidade. Iniciou-se a apresentação pelo Professor 
Gunther, arquiteto, sobre os trabalhos desenvolvidos pela mesma, com vistas ao atendimento das exigências 
relacionadas com a Licença de Instalação, emitida pela SEMARH, com a exposição de vários mapas e 
explicações sobre o diagnóstico preliminar dos problemas ambientais encontradas em nosso Condomínio, os 
quais deverão ser equacionados para obtermos a última licença exigida para a regularização. Chamou a 
atenção dos presentes um mapa de Restrições Ambientais indicando um grande número de lotes que contém 
uma ou mais exigências do ponto de vista da Legislação Ambiental, questão sobre a qual o Prof. Gunther 
esclareceu que existem mecanismos para a sua compensação ou meios para mitigá-las e que, apenas, uma 
pequena parcela de lotes não deveriam receber construções pelo acúmulo de várias restrições. Alguns 
Condôminos solicitaram à Topocart que disponibilizasse digitalmente os arquivos dos trabalhos expostos, o que 
a Srtª Janaína, Arquiteta e funcionária da empresa, se comprometeu a fornecer. Foram apresentados, também, 
anteprojetos da rede de abastecimento d’água, drenagem pluvial e um mapa de declividade, os demais que 
compõem o contrato firmado com a empresa estão em fase final de elaboração. Em razão da ocupação do 
Síndico com o cotidiano administrativo do Condomínio, foi sugerida a formação de uma Comissão Permanente 
para auxiliá-lo no acompanhamento dos Projetos Executivos em elaboração pela Topocart e no 
desenvolvimento de soluções de interesse do Condomínio, em especial no que diz respeito aos lotes que 
deverão ser relocados, devido às restrições ambientais. O Sr. Carlos Roberto Fernandes de Oliveira (04/D-01), 
chamou a atenção para a necessidade de definir as atribuições da referida Comissão, o que será colocado na 
pauta de Assembléia futura. Além do Síndico, apresentaram-se para compor a referida Comissão os Srs. 
Condôminos: Sr. Luiz Felipe Leal dos Santos (09/G-15/16); Sr. Francisco das Chagas Araújo Lima Júnior (09/G-
01); Sr. Antônio de Cerqueira Lima Rocha (05/10); Sr. Luiz Carlos Furoni (09/A-01); Sr. Paulo Alfredo Mainieri 
(04/F-1/6/8/10); Sr. Luís Afonso Gomes Vieira (3.2/A-16); Carlos Roberto Fernandes de Oliveira (04/D-01); foi 
sugerida também a inclusão dos Condôminos José Eugênio Monteiro da Silva (02/40); Eduardo Ribeiro Felizola 
(4-B/11) e Luiz Márcio Takayoshi Ueno (3.4/E-2), que participaram com o Síndico de curso junto à SEMARH 
denominado “Agenda Ambiental”; foi esclarecido que o Síndico que estiver em exercício será, sempre, parte 
integrante desta Comissão; colocada em votação foi aprovada por unanimidade. O Sr. Miguel Gomes da Silva 
(04/G-16), se manifestou sobre a passagem da via de interligação da quadra 04 por dentro de seu lote, sem 



autorização, e exigiu que constasse da presente Ata. O presidente sugeriu que o assunto fosse abordado após 
os assuntos constantes da pauta. O Presidente pediu a palavra para esclarecimentos sobre o último item da 
pauta, ou seja, a possibilidade de descontos de multas e juros em taxas inadimplidas. O advogado do 
Condomínio foi convidado a prestar esclarecimentos sobre o andamento das cobranças judiciais, os acordos e o 
tempo demandado para a recuperação de recursos. A Sra. Flauzeli Gonçalves (05/12-C), se manifestou pela 
possibilidade de adotar um critério de anistiar das multas e juros somente dívidas mais recentes em detrimento 
da conveniência de arrecadar recursos para adequações ambientais, diminuindo assim a necessidade de uma 
taxa extra. O Sr. Sérgio Monteiro de Lima Furtado (3.2/C-38), questionou a votação da proposta sem a 
apresentação de valores. O Sr. Samuel (3.3/C-12), se pronunciou contra o perdão de parte da dívida por 
penalizar os que pagam em dia. Após a manifestação dos presentes o Presidente abriu votação que teve o 
resultado de 37 votos contra a concessão de descontos, 17 a favor e 8 abstenções. Apesar de não constar da 
pauta da AGE, foi abordada a questão de dois parcelamentos que pretendem se unir ao Condomínio, situação 
esclarecida pelo Sr. Presidente que explicou a origem desses parcelamentos e do próprio Condomínio desde a 
sua origem. Foi dito pelo Sr. Síndico, José Orlando Vilela Gomes, que os proprietários destes parcelamentos 
tem como proposta a cessão de lotes para o Condomínio em troca da adesão ao mesmo, vindo a compor as 
quadras 06 e 08, foi observado pelos presentes que os proprietários de lotes nestes parcelamentos já tem 
direito de passagem pelas vias do Condomínio, e que os lotes por eles cedidos poderiam servir para 
compensar aqueles que serão embargados por questões ambientais. Foi questionada a quantidade de lotes 

que estes parcelamentos ofereceram para aderir ao Condomínio, que se sugeriu seja negociada uma 
quantidade maior do que a proposta inicialmente. O Síndico fez constar que pediu as empresas terceirizadoras 
de serviços novas propostas para o Condomínio, inclusive da que presta serviços atualmente, para análise por 
parte do próximo Síndico. Foi lida e aprovada por unanimidade, a Ata da AGE de 23/04/2006, com a 
observação sobre a necessidade da troca do termo Extrato de ata por Ata. Moradores da quadra 04 reclamaram 
da facilidade de acesso à mesma sem identificação; pediu-se também o registro em Ata da necessidade de 
manter a portaria das quadras 7, 9 e 10 mesmo com a interligação com a quadra 4, em razão do grande fluxo 
de veículos. O Condomínio se comprometeu a buscar uma solução para a questão do lote (04/G-16) do Sr. 
Miguel Gomes da Silva; foi votada uma autorização para o Síndico negociar as opções de relocação do referido 
lote, colocada em votação foi a mesma aprovada por unanimidade. Nada havendo mais a tratar a Assembléia 
foi encerrada pelo Presidente da mesa, Luiz Carlos Furoni e eu, Antonio Cerqueira Lima, secretário da mesa, 
lavrei a presente Ata que após lida e aprovada vai por mim e pelo Presidente assinada.

Luiz Carlos Furoni Antonio de Cerqueira Lima Rocha     
Presidente Secretário


