
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA DE 06/03/2005

Aos seis dias do mês de março do ano de dois mil e cinco, às 09 horas, em segunda e última chamada, 
atendendo convocação para Assembléia Geral Extraordinária, reuniram-se no Condomínio Quintas do Sol -
Quadra 3.2 - área verde gramada (campo de futebol), ou se fizeram representar por procuração os 
condôminos: Marilene Rocha (01/B-10), Jarbas Raimundo de Aldano Matos (01/B-12), Jair de Souza Escovino 
(01/B-16), José João Ribeiro Martins (01/C-02), Elza Rocha de Souza (01/C-15), 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, 3.4/E-02 proc.), Nassara Maria Vieira de Queiroz Brito 
(02/05, 04/A-07), André Arantes Luciano (02/38), Alceu Luciano Barbosa (02/39, 02/99, 04/D-AC), Expedito 
Caetano Leão (02/53, 02/61, 3.4/B-03), Pedro Borges de Lima (02/56), Ivone Martins de Moraes (02/92), 
Francisco das Chagas Araújo Lima Junior (02/95, 04/A-05, 04/A-09, 09/D-13, 09/D-14, 09/G-01, 09/G-02, 
09/G-AES, 3.1/A-12, 3.1/B-23, 3.2/C-38, 3.3/A-20), Joice Arantes Luciano (02/98), Sérgio Luiz Teixeira da 
Silva (04/B-17, 04/D-10, 09/C-12, 09/G-32, 09/G-33, 09/G-34, 09/G-35 proc.), Francisco Rodrigues do 
Nascimento (04/C-11), Marcos Monteiro (04/C-28, 04/D-13 proc.), Carlos Roberto Fernandes de Oliveira (04/D-
01), Antônio Souza Ibiapina Parente (04/D-04), Petain Ávila de Souza (04/E-15), Neivaldo Sampaio de Oliveira 
(04/E-16), Paulo Alfredo Mainieri (04/F-01, 04/F-06, 04/F-08 e 04/F-10), Ricardo Alves Bitencourt (04/F-03), 
Diolino da Conceição de Souza (04/G-13, 04/G-15), Maria Claudia Pereira Valverde (04/G-17), Anilton Moccio 
(05/07), Luiz Carlos Furoni (05/08, 05/12, 05/13, 05/20, 09/A-01, 09/G-04, 09/G-16), Antônio de Cequeira 
Lima Rocha (05/10), Rubens R. da Cruz (07/10), Eduardo Rodrigues (09/C-06), Flávio Fernando de Godoy 
Martins (09/E-01), Manoel Bitencourt Martins (09/F-18), Sizenando Moreira de Melo (3.1/B-13, 3.1/B-15), 
Sônia Akemi Yokoyama Kabuki (3.1/B-31), Marinilza Pereira Lima (3.2/A-24, 3.4/A-22, 3.4/C-04), Augusto 
Gonçalves Ferradaes (3.2/B-25), Denize Mega (3.2/C-12), Norma Sueli Cassaro (3.2/C-14), Amaro Ricarte de 
Santana Filho (3.2/C-24 proc.), José Geraldo Gomes Júnior (3.2/C-42), Odemir D. de Araújo (3.2/D-11), Clésio 
Geraldo da Silva (3.2/D-39), Paulo Afonso Barros (3.3/A-28), Sérgio de Carvalho Farias (3.3/C-14, 3.3/C-16), 
Yedda Gomes de Andrade Moccio (3.4/B-01) para deliberarem sobre os seguintes assuntos: 1 - Apreciação e 
deliberação sobre proposta da Comissão Eleitoral instituída na AGE de 17.10.2004, com vistas às eleições a 
serem realizadas a partir de abril de 2005, e 2 -Assuntos Gerais. O síndico abriu a Assembléia que elegeu o Sr. 
Anilton Moccio (05/07) e o Sr. Jarbas Raimundo de Aldano Matos (01/B-12) para 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, informou aos presentes da existência de procurações e se algum condômino se 
interessasse poderia conferi-las, e em seguida passou a ler a Ata da última Assembléia Geral Extraordinária 
realizada em 14.11.2004. Como nada foi questionada quanto a ata foi solicitada a votação de sua aprovação, 
sendo aprovada por unanimidade. Sérgio de Carvalho Farias (3.3/C-14, 3.3/C-16) solicitou informações a 
respeito dos andamentos do que foi acertado na reunião anterior sobre a integração interna do condomínio, 
sendo informado que seria discutido na segunda parte da reunião. Foi solicitado ao Sr. Pedro Borges de Lima 
(02/56) a leitura da proposta do Edital de Convocação para eleição do Síndico e Sub-Síndico para o Residencial 
Quintas do Sol. O Sr. Alceu Luciano Barbosa (02/39, 02/99, 04/D-AC) perguntou sobre a representação de 
condôminos por procuração específica, sendo informado que seria efetuada a leitura de cada item da proposta e 
discutido com todos, este assunto ficaria mais para a frente. O Síndico, Luiz Carlos Furoni, lembrou que em 
alguma Assembléia anterior foi estabelecido que o Síndico somente poderia ser eleitos para 2 mandatos 
consecutivos, embora a Convenção e a Legislação permita mais mandatos consecutivos, sem restrições. O Sr. 
Furoni informou que somente será candidato se a assembléia assim aprovar. O Sr. Paulo Alfredo Mainieri (04/F-
01, 04/F-06, 04/F-08 e 04/F-10) perguntou se sua filha que mora no condomínio pode representá-lo, foi 
informado que pode. O Sr. Francisco das Chagas Araújo Lima Junior (02/95, 04/A-05, 04/A-09, 09/D-13, 09/D-
14, 09/G-01, 09/G-02, 09/G-AE, 3.1/A-12, 3.1/B-23, 3.2/C-38, 3.3/A-20) informou que na convenção está 
claro que o Síndico pode ser reeleito. O Sr. Rubens R. da Cruz (07/10), conselheiro informa que o que está em 
discussão é se vamos seguir a convenção ou não. Foi efetuada a votação sobre a possibilidade de reeleição do 
síndico sendo aprovado por unanimidade. O Sr. Manoel Bitencourt Martins (09/F-18) perguntou porque 
morador sem ser proprietário não pode ser síndico, foi informado que de acordo com a convenção somente 
pode ser Síndico condômino. O presidente da mesa passou a ler cada item da proposta para discussão. "DA 
CONVOCAÇÃO". ( o presidente da mesa sugeriu alterar a redação: "às 18 horas" para "até as 18 horas", toda 
vez que mencionar um horário, (aprovado por unanimidade); "DAS ELEIÇÕES", O Sr. José João Ribeiro Martins 
(01/C-02) ressaltou que as condições de Cônjuge e Companheiro (a) devem ser provados de acordo com a lei. 
(Aprovado); "DA INSCRIÇÃO DOS CANDIDATOS"( Aprovado por unanimidade ); "DA CÉDULA DE VOTAÇÃO" ( 
aprovada por unanimidade ); "DA FORMA DE VOTAÇÃO" O Sr. Alceu Luciano Barbosa (02/39, 02/99, 04/D-AC) 
perguntou se procurações específicas valem para votação, informou que tem procuração para representar 
proprietários que tenham imóvel alugado, propôs também que inquilino vote pelo proprietário. O Síndico Furoni 
comentou sobre a legalidade das procurações perante a lei e valorização do condomínio frente aos investidores 
e alertou sobre os aspectos legais das procurações, Rubens R. da Cruz (07/10) informou que procuração Geral 
ou Específica valem da mesma forma, Sr. José João Ribeiro Martins (01/C-02) propôs que as procurações 
devam ser específicas para a eleição, Manoel Bitencourt Martins (09/F-18) questionou se pode ser exigida 
procuração específica e não aceitar a procuração genérica, O Sr. Francisco das Chagas Araújo Lima Junior 
(02/95, 04/A-05, 04/A-09, 09/D-13, 09/D-14, 09/G-01, 09/G-02, 09/G-AE, 3.1/A-12, 3.1/B-23, 3.2/C-38, 
3.3/A-20) comentou que há tempo hábil para a apresentação de procurações junto aos condôminos. Após 
muita discussão e debates passou para votação se a procuração deve ser específica para a assembléia ou pode 
ser uma geral. ( Venceu a proposta específica por 66 votos a favor, com 6 (seis) votos contra ), foi ressaltado 
que o inquilino pode votar por procuração; O Sr. Odemir D. de Araújo (3.2/D-11) informou que não tem nada 
contra pessoas com alto número de procuração, está frustrado, uma pessoa representa 20 pessoas, não tem 
como debater em assembléia, nem tudo que é legal é ético, frustração de participar em assembléia. O Sr. 
Pedro Borges de Lima (02/56) disse que deve ser facilitada a vinda de mais pessoas nas assembléias, O Sr. 
Francisco achou ótima a idéia de trazer mais pessoas para as assembléias. O Sr. José João Ribeiro Martins 
(01/C-02) informou que somos quase impotente para evitar procurações para o síndico e subsíndico, mas é 
contra funcionários representarem condôminos. O Sr. Odemir D. de Araújo (3.2/D-11) perguntou para o Sr. 
Rubens, que é conselheiro e advogado, se um condômino passar uma procuração para um funcionário a 
assembléia pode ser impugnada? Foi informado que a assembléia não pode ser impugnada, O Sr. Rubens R. da 
Cruz (07/10) disse que acha que seria ético o conselho não pegar procurações, o Sr. Pedro Borges de Lima 



(02/56) tem uma proposta de extinção total das procurações. O Item 7 da Proposta de Votação "Fica vetado 
aos membros da administração (síndico, subsíndico, conselheiros e funcionários ) representar condôminos na 
assembléia" foi para votação e o item foi rejeitado. Resultado da votação: 37 x 33. Rubens R. da Cruz (07/10) 
solicitou que todos os conselheiros e o síndico e subsíndico viessem á frente e assumissem um compromisso de 
não aceitarem procurações para representar condôminos, após muita discussão a presidente do conselho Sra. 
Yedda, (3/4B) falou que o Sr Rubens não tem o direito de expor pessoas numa situação desta, Maria da Glória 
(02/53, 02/61, 3.4/B-03) disse que acha desagradável pessoas ter 20 ou 30 procurações porém acha que as 
pessoas que passam procuração confiam em seus procuradores, Francisco das Chagas Araújo Lima Junior 
(02/95, 04/A-05, 04/A-09, 09/D-13, 09/D-14, 09/G-01, 09/G-02, 09/G-AE, 3.1/A-12, 3.1/B-23, 3.2/C-38, 
3.3/A-20) disse que a exposição esta representando idéias quem foi á frente foi de livre e espontânea vontade, 
foi ressaltado que foram solicitados a virem à frente.O conselheiro Francisco disse que concorda com a Sra 
Yedda Gomes de Andrade Moccio (3.4/B-01), os conselheiros não podem falar em nome do conselho sem uma 
avaliação conjunta, um conselheiro não pode convocar o conselho à frente da assembléia e expor os seus 
membros. José João Ribeiro Martins (01/C-02) propõe que em todas as assembléias devem ser chamados os 
conselheiros, acha eticamente errado receberem procurações. O conselheiro Rubens R. da Cruz (07/10) falou 
que foi informado que o conselho é "capacho" do síndico, tem por objetivo mudar a imagem de que o conselho 
não serve para nada. Ainda sobre a forma de votação, quanto a relação dos condôminos aptos a votar a relação 
deve ser entregue até 02 de abril, data válida para esta assembléia.Também ficou decidido que em caso de 
empate o critério é: colocar na urna duas cédulas com o nome da cada chapa e o presidente da comissão 
eleitoral tirará o vencedor. O conselheiro Rubens R. da Cruz (07/10) disse que o pró-labore do síndico de 12 
salários mínimos está fora da realidade.Nada havendo mais a tratar sobre a votação foi passado para 
"ASSUNTOS GERAIS" foi comentado que houve falta de água na quadra 3/2, o síndico informou que com a 
CAESB passará a ser responsável pela água a partir deste ano, e que a falta de água ocorrida por poucos dias 
decorreu da queima de várias bombas ao mesmo tempo e que o problema foi resolvido. Manoel Bitencourt 
Martins (09/F-18) solicitou que nos próximos balancetes o item Despesas Gerais fosse aberto, pois apresenta 
valores altos, será desmembrado. O Síndico Furoni informou que a CAESB esta com o projeto pronto e estaria 
em fase de licitação. Rubens R. da Cruz (07/10) apresentou uma placa que deverá ser colocada em todas as 
áreas verdes do condomínio, inclusive mostrando a área de cada uma, inicialmente serão instaladas 15 placas, 
elas não tem a área da área verde porque ainda na foi efetuada a medição de cada uma. A Sra Belarmina 
(3.1/B) falou sobre a limpeza dos lotes, o Síndico Furoni falou sobre a dificuldade de manter limpo na 
temporada de chuva, mas esta sempre verificando para evitar entulhos e lixo. A Sra Sônia Akemi Yokoyama 
Kabuki (3.1/B-31) comentou sobre a higiene e limpeza dos lotes. A Sra Angélica (09/F-18) disse que sua 
quadra esta um pouco abandonada, propõe que os coletores de lixo tenham uma pá (pequena) e saco plástico 
para serem utilizados quando algum saco plástico se romper ou cair lixo na pista, falou também da 
possibilidade de retirar estrutura em que provavelmente iria ser um ponto de ônibus.A Sra Sônia Akemi 
Yokoyama Kabuki (3.1/B-31) comentou sobre dificuldades de condução e sugeriu um tipo de cadastro ou ponto 
para as pessoas que precisam se deslocar. Nada havendo mais a tratar a assembléia foi encerrada pelo 
Presidente da mesa, Jarbas Raimundo de Aldano Matos secretariou e eu Anilton Moccio, presidente da mesa 
lavrei a presente Ata que após lida e aprovada vai por mim e pelo Secretário assinada.

Anilton Moccio 
Presidente 

Jarbas Raimundo de Aldano Matos 
Secretário

DA CONVOCAÇÃO

De acordo com o edital de convocação da assembléia Geral ordinária que será publicada no Jornal de Brasília 
em 01/04/2005, relativo à eleição de síndico e subsíndico do Condomínio Quintas do Sol.

Estarão abertas as inscrições para candidatos a partir de 07/03/2005.

As inscrições poderão ser efetuadas até o dia 31/03/2005, até às 18 horas, na sede do Condomínio Quintas 
do Sol, quadra 01, lote 01, Jardim Botânico _ DF.

DAS ELEIÇÕES

1. As eleições visam eleger o síndico e subsíndico do Condomínio Quintas do Sol.

2. A eleição será realizada no dia 17/04/2005, na área verde gramada do Condomínio Quintas do Sol, quadra 
3.2 ( campo de futebol ), no período das 12 às 16 horas.

3. Poderá candidatar-se o condômino que atenda às exigências da Lei, da Convenção e do Regimento Interno 
do Condomínio Quintas do Sol (RI Art.23):

a) Condôminos que estejam em dia com o pagamento de suas taxas condominiais;
b) Titular do lote ou seu conjugue ou companheiro.



DA INSCRIÇÃO DOS CANDIDATOS

1. Os candidatos deverão se inscrever até o dia 31/03/2005, até às 18 horas, na sede do Condomínio.
2. As candidaturas a síndico e subsíndico devem ser por chapa (RI Art. 24 § 1°).
3. Cada candidato poderá indicar 01 (um) fiscal para acompanhamento do pleito (RI Art. 24 § 3°).
4 .Os candidatos no ato de sua inscrição deverão fornecer certidão negativa da vara civil e criminal, expedida 
pelo cartório de distribuição do Fórum de Brasília-DF, de acordo com a lei, juntamente com o formulário 
preenchido com o nome completo, apelido, caso queira, e cargo a que concorre, devidamente assinado ( RI Art. 
24 § 3°).
5. A homologação dos inscritos será divulgada no dia 01/04/2005, até às 20 horas na sede do Condomínio.
6. Caso candidato não tenha recebido as certidões negativas até o final da data de inscrição, deve anexar cópia 
simples do protocolo de entrada do pedido das certidões.O candidato que não apresentar as certidões originais 
ou não comprovar as exigências para a candidatura até às 18 horas do dia 14/04/2005, na sede do 
Condomínio, terá sua inscrição impugnada.

DA CÉDULA DE VOTAÇÃO

1. Cada eleitor deve votar em apenas uma chapa.
2. A cédula apresentará os candidatos por ordem de sorteio.

DA FORMA DE VOTAÇÃO

1. O condômino deverá apresentar documento de identificação pessoal no ato da votação (RI Art. 27).
2. Somente poderá votar o condômino que esteja em dia com o pagamento de suas taxas condominiais (RI Art. 
23 I).
3. Um lote corresponderá a um voto por condômino ( COM Art. 11 II).
4. Caso o lote esteja em nome de um conjugue ou companheiro, o outro poderá votar, desde que munido de 
certidão de casamento ou qualquer outro documento que comprove a união (RI Art. 28 § único).
5 .O condômino poderá fazer-se representar nas assembléias Gerais por procuração (COM Art.11V).
6. A procuração deverá ser estabelecida com poderes de representação do condômino junto a Assembléia Geral 
Ordinária, a realizar-se em 17/04/2005, com firma reconhecida em cartório.
7. A administração disponibilizará a cada candidato e aos membros da Comissão Eleitoral a relação dos 
condôminos aptos para votar até 02/04/2005. 

DO RESULTADO

1. Será eleito síndico e subsíndico o candidato que obtiver o maior número de votos válidos.
2. Em caso de empate a decisão será por sorteio.
3. O resultado final será proclamado na terça-feira, dia 19/04/2005, às 10 horas na sede do Condomínio.

DA COMISSÃO ELEITORAL

1. Os casos omissos com relação às eleições serão resolvidos pela Comissão Eleitoral (RI Art. 30).

Jarbas Raimundo de Aldano Matos 
Presidente Comissão Eleitoral 

Hudson Gomes de Paula 

Eduardo Rodrigues Figueiredo
Secretário

Jair de Souza Escovino 

Pedro Borges de Lima


