
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA DE 04.04.2004

Aos quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e quatro, às 09h, em segunda e última chamada, atendendo 
convocação para Assembléia Geral Extraordinária, reuniram-se na Gleba 01 – Sede do Condomínio Quintas do 
Sol, ou se fizeram representar por procuração os condôminos: Jair de Souza Escovino (01/B-16), Elza Rocha de 
Souza (01/C-15), André Arantes Luciano (02/38), José Eugênio Monteiro da Silva (02/40, 09/B-04), Ariosto dos 
Reis Costa (02/82), Alceu Luciano Barbosa Júnior (02/95, 04/A-13), Alceu Luciano Barbosa (02/98, 02/99, 
04/D-AC proc.), Francisco das Chagas Araújo Lima Júnior (04/A-05, 04/A-09, 09/C-06, 09/D-13, 09/D-14, 
09/F-02, 09/F-04, 09/G-01, 09/G-02, 09/G-AES, 3.3/A-20), Sérgio Luiz Teixeira da Silva (04/B-17, 04/D-10, 
09/C-12, proc.), Francisco Rodrigues do Nascimento (04/C-11), Carlos Roberto Fernandes de Oliveira (04/D-
01), Marcos Monteiro (04/D-13 proc.), Paulo Alfredo Mainieri (04/F-01, 04/F-06, 04/F-08 e 04/F-10), Anilton 
Moccio (05/07), Luiz Carlos Furoni (05/08, 05/12, 05/13, 05/20, 09/A-01, 09/E-01, 09/G-04 e 09/G-16 ), 
Bartira Machado Lopes (09/E-10), Maria Raquel Paiva (09/G-18), João Evangelista P. Lisboa (3.1/A-46), Manoel 
Alves de Moraes (3.1/B-09), Sônia Akemi Yokoyama Kabury (3.1/B-31), Marco Túlio Motta Santos (3.1/B-35, 
3.1/B-39 e 3.1/B-41), Marinilza Pereira Lima (3.2/A-24, 3.4/A-22 e 3.4/C-04), Erenice Camara Machado 
(3.2/B-11), Norma Sueli Cassaro (3.2/C-14), Marinalva Pereira Lima (3.3/A-04), Paulo Afonso Barros (3.3/A-
28), Maria Angélica de Freitas (3.3/C-06), Sérgio de Carvalho Farias (3.3/C-14 e 3.3/C-16), Alessandro Freitas 
da Rocha (3.3/D-13), Daniel Bastos Aragão (3.3/D-19), Amélia Goreth Cardoso de Queiroz Sena (3.4/A-10), 
Yedda Gomes de Andrade Moccio (3.4/B-01) para deliberarem sobre os seguintes assuntos: 1 – Formação da 
Comissão Eleitoral com vistas à eleição de Conselheiros em AGO de abril/2004; e 2 – Recepção e apreciação 
preliminar dos trabalhos realizados pela Comissão de Desenvolvimento do Plano Diretor. O síndico abriu a 
Assembléia que elegeu os Srs. Carlos Roberto Fernandes Oliveira (04/D-01) e Fábio Câncio Sena (3.4/A-10), 
Presidente e Secretário da mesa respectivamente, aceitos por unanimidade dos presentes. O Presidente da 
mesa abriu a sessão lendo o Edital de Convocação da AGE e em seguida leu a Ata da última Assembléia Geral 
Extraordinária realizada em 14.12.2003.A Sra Perla Alves Mota Santos solicitou que constasse na ata que as 
duas procurações citadas naquela Ata estavam com o síndico. O Sr. Síndico, Luiz Carlos Furoni, esclareceu que 
as procurações estavam em seu nome. O Sr. Paulo Afonso Barros (3.3/A-28) e a Sra. Marinilza Pereira Lima 
(3.2/A-24, 3.4/A-22 e 3.4/C-04) afirmaram que as procurações foram passadas por eles e eram legítimas, só 
não estavam com as firmas reconhecidas em cartório. A Ata foi aprovada por unanimidade dos presentes. 
Passou-se para o 1º item da pauta – Formação da Comissão Eleitoral com vistas à eleição de Conselheiros em 
AGO de abril/2004. O presidente leu as seções do regimento interno do Condomínio relativas à Comissão 
Eleitoral. Apresentaram-se como voluntários o Sr. Anilton Moccio (3.4/B-01), Roseli Torres de Paula (3.4/A-14), 
André Arantes Luciano (02/38), Francisco Rodrigues do Nascimento (04/C-11) e Alceu Luciano Barbosa Júnior 
(04/A-13). A Comissão foi aprovada pela Assembléia por unanimidade. Logo após, passou-se para o 2º item da 
pauta – Recepção e apreciação preliminar dos trabalhos realizados pela Comissão de Desenvolvimento do Plano 
Diretor. O presidente passou a palavra para o Sr. Amaury de Albuquerque Barros (3.4/B-05, 3.4/B-07 e 3.4/B-
09) que fez a entrega do segundo relatório do Plano Diretor. O Sr. Amaury falou que a Assembléia foi 
convocada na terça-feira passada, apesar de ter sido solicitada há um mês. Solicitou que o relatório fosse 
colocado na íntegra na presente ata. Deu testemunho que esteve na SEMARH para localizar o processo de 
legalização do condomínio e não o encontrou. Foi até o gabinete do diretor geral para falar que o processo não 
era localizado há 02 (dois) meses. No mesmo dia ligaram informando que localizaram o processo e que estava 
com o Dr. Wilson. O Dr. Wilson entregou o processo para o Sr. Gustavo da SEMARH. O Sr Amaury foi orientado 
pelo Sr. Gustavo para iniciar um novo processo com o auxílio de um topógrafo e um geólogo. Foi feito um 
acordo de cavalheiros na presença do Sr. Valdir José Alves Barbosa (CREA 1840) de que qualquer modificação 
em lotes seria feita na presença de um fiscal da SEMARH. Afirmou que o Sr. Síndico tomou conhecimento 
através do arquiteto. Disse ainda que, para sua surpresa, foram feitas alterações há 02(dois) meses no 
condomínio, tendo ele que pedir desculpas ao Sr. Gustavo da SEMARH pelo descumprimento do acordo. O Sr 
Amaury questionou o arquiteto sobre o código de edificação do Condomínio. Falou que dentro do Plano Diretor 
do Jardim Botânico só existe uma área comercial já estabelecida. No Plano Diretor do Condomínio existe a 
previsão de lotes mistos. Apresentou cópia do Correio Braziliense que mostra as obras do Condomínio Jardim 
Botânico VI que foram embargadas. O Sr. Amaury entregou três cópias do relatório e colocou à disposição da 
Assembléia, dando oportunidade ao arquiteto Sr. Valdir para justificar os fatos por ele citados. O arquiteto falou 
que fez uma adequação do código às residências já constituídas. Informou que deixou uma cópia do 
anteprojeto na casa do Sr. Amaury e outro na Administração do Condomínio. Informou que estaria atendendo 
às 47 (quarenta e sete) exigências do processo de regularização do condomínio, uma de cada vez. O arquiteto 
deu informações técnicas sobre os problemas com as edificações já existentes. A Sra. Perla Alvez Mota Santos 
(3.1/B-41) observou que o arquiteto não fez suas atividades juntamente com a Comissão, como deveria ter 
ocorrido. O arquiteto falou que o plano diretor estava montado na página da internet do Condomínio para que 
os condôminos tomassem conhecimento do andamento das atividades e que haverá um e-mail dele específico 
para comunicação com os condôminos. O arquiteto falou que o trabalho do topógrafo e geólogo não foi 
vistoriado por um arquiteto. O Sr. Ariosto dos Reis Costa falou sobre a possibilidade de embargo da portaria e 
questionou ao arquiteto quem pagará se houver um embargo da obra e por que fazer uma obra que pode ser
embargada. O Sr. José Eugênio Monteiro da Silva (02/40 e 09/B-04) falou que tudo feito no Condomínio 
Quintas do Sol foi realizado com risco e na ilegalidade, no sentido de que o Condomínio não está legalizado, 
não se levando em conta as restrições impostas pelo governo, e que nós só conseguiríamos fazer alguma coisa 
dessa forma. Falou que é possuidor de lote no Condomínio Jardim Botânico VI e que lá não existe 
regularização. O arquiteto falou que os lotes voltados para a pista externa podem ser comerciais ou mistos 
conforme legislação do GDF. O Sr. Amaury questionou sobre o ART da obra. O arquiteto falou que havia dado 
entrada da documentação no CREA. O Sr. Amaury informou que foi nesta semana ao CREA e que não havia 
registro no CREA referente à obra. A Sra. Glícia Andrade de Albuquerque Barros (3.4/B-05, 3.4/B-07 e 3.4/B-
09) expôs que devemos fazer o máximo para viabilizar o que queremos e que devemos ter no Condomínio uma 
administração transparente. O Sr. Udson (3.4/A-14) perguntou se existe algum procedimento ou processo 
judicial ou administrativo impeditivo à regularização do Condomínio. O Sr. Síndico esclareceu que não há 
processo judicial. Existem ações por parte do Condomínio. Informou que a retirada do cascalho foi para não 
comprar material para aterro da via da portaria. O Sr. Udson questionou sobre as melhorias realizadas em 



algumas ruas e outras não. O Sr. Síndico justificou que é uma limitação de recursos. O Sr. Udson manifestou 
que gostaria de fazer observações sobre a falta de segurança no Condomínio. O presidente solicitou que 
retornássemos à pauta da reunião, porque o assunto não estava na pauta. O Sr. Amaury informou que diante 
do exposto no relatório estaria se retirando da Comissão em caráter irrevogável. Disse também que se retirava 
porque renúncia era uma palavra muito bonita diante das irregularidades que estavam ocorrendo. O Sr. 
Francisco das Chagas de Araújo Lima Júnior fez uma sugestão para que fossem eleitos outros membros para a 
Comissão. O Sr. Síndico sugeriu que o próprio Conselho Consultivo prosseguisse com os trabalhos. O Sr. 
Francisco propôs que a sugestão do síndico fosse formalizada por meio de votação. O Sr. José Eugênio sugeriu 
a extinção da Comissão por falta de membros, já que dois saíram e um estava ausente. A Sra. Glícia Andrade 
de Albuquerque Barros (3.4/B-05, 3.4/B-07 e 3.4/B-09) expressou que a comissão deveria se reunir e 
expressar sua opinião sobre a continuidade. O Sr. Presidente propôs a votação da extinção da Comissão. A 
Assembléia extinguiu a Comissão com 25 votos a favor e 1 contra. A Sra. Roseli Torres de Paula (3.4/A-14) 
protestou pelo fato de não poder votar devido a erro, segundo ela, no controle do Condomínio em relação a 
seus débitos. Fica registrado 1 voto contra da Sra. Roseli (3.4/A-14) e 03 votos da Sra. Glícia, que não 
puderam ser contabilizados por não atenderem aos requisitos de representação de condômino ausente (falta de 
procuração). Encerrados os trabalhos o Presidente da mesa encerrou a Assembléia. E eu, Fábio Câncio Sena, 
indicado e eleito secretário para esta AGE, lavrei a presente Ata que após lida e aprovada vai por mim assinada 
e pelo Presidente. 

Carlos R. Fernandes de Oliveira 
Presidente

Fábio Câncio Sena
Secretário


