
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 07/03/2010

Aos sete dias do mês de março do ano de dois mil e dez, às 08:30h, 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:  Maria Aparecida Puppim/Hercules Antunes 
(01/B-16); Therezinha Villar Martins (01/C-03); Fernando Cabral Viana (01/C-12); Alexandre José S. 
de Andrade (02/07); Fernando Teixeira Alves / Lúcia Helena (02/39);  Maria Alves dos Santos Bezerra 
– cônjuge José Alves Bezerra Filho (02/64); Waneide Alves de Ataides (02/65); Núbia de Oliveira 
Lima (02/67); Luciano José Piedade da Silva  - cônjuge Ana Paula Ribeiro Barbosa (02/70); Jorge 
Luiz Emerenciano de Figueiredo (02/75); Alceu Luciano Barbosa (02/99, 04/D-17-COM, 3.3/D-11); 
Ana Cristina de S. Oliveira Chaves (04/B-02); Túlio Alves Ferreira (04/B-06); Rogério César Mateus 
Correa  (04/C-01-A,  3.1/A-18);  Maria  do  Carmo  Sousa  Lima  (04/C-05);  Francisco  Rodrigues  do 
Nascimento  (04/C-11);  Luciene  Teresinha  Mateus  Silva  (04/C-16,  3.3/A-08);  Carlos  Roberto 
Fernandes de Oliveira – cônjuge Carmen Maria Claudino Fernandes de Oliveira (04/D-01); Fabiano 
Matos Carpanez (04/E-13); Neivaldo Sampaio de Oliveira (04/E-16); Flávio Luiz Barros da Costa 
(04/E-18);  Wagner  Hermeto  (04/F-14);  Walter  Shigueru  Emura  (04/F-16);  Maria  Cláudia  Pereira 
Valverde e Outros (04/G-15); Maria Cláudia Pereira Valverde (04/G-17); Francisco das Chagas Araújo 
Lima Junior (05/01, 05/01-A, 05/01-B, 05/01-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-B, 09/G-09-C); Luiz 
Carlos Furoni (05/07, 05/07-A, 05/08, 05/08-A, 05/09, 05/09-A, 05/09-B, 05/13, 05/13-A, 05/13-B, 
05/13-C,  05/13-D,  05/13-E,  05/13-F,  05/20-A-COM,  05/20-B-COM,  05/20-C-COM,  05/20-COM, 
07/06, 09/G-04, 09/G-04-A); Davidson Bandeira Barros (05/12); Denis Manoel de Melo Fernandes 
(05/18);  Glauco  José  Junior  (07/02);  Marina  Guimarães  Veloso  –  cônjuge  Christian  Lins  Zeredo 
(07/17-6); Vânia Luiz Brandão (09/A-02); Pedro Paulo Luz Cunha Filho (09/C-01); Yedda Gomes de 
Andrade Moccio (09/F-16);  Benedita M. P. Aires Moraes (09/G-30); Wagner Ribeiro Perez Barbosa 
(3.1/A-44); Ianto Macedo do Couto (3.1/B-27 e 3.2/A-22); Agostinho Fernandes Bezerra (3.1/B-29); 
Vilma Rocha Pontes  (3.1/B-47);  Tatiane Ribeiro de Araújo – Cônjuge Edeon Vaz Ferreira  Junior 
(3.2/A-50); Nilma de Oliveira Lima (3.2/B-27); Roberto Luiz Doudement Campos (3.2/C-08); Walter 
Antonio Santarém Malva (3.2/C-20); José Dideus Silvestre (3.2/C-34); José Geraldo Gomes Junior – 
cônjuge Sandra Trevizoli Silveira Gomes (3.2/C-42); Saul Macalós de Paiva (3.3/A-36); João Eduardo 
Siqueira  Lopes (3.3/D-03);  Mary Ângela  A. C. Moraes (3.3/D-21);  Kleber Magalhães  de Amorim 
(3.4/A-06); Roseli Torres de Paula (3.4/A-14); e os que se fizeram representar por procuração: José da 
Silva  Garrote  (01/D-06,  04/D-03,  04/D-11,  05/05-A,  05/05-B,  05/06,  05/06-A,  05/06-B,  3.1/A-08, 
3.2/A-36);  André Arantes  Luciano (02/38);  Joice Arantes/Edelsia  Luciano Barbosa (02/98);  Alceu 
Luciano Barbosa Junior (04/B-03), Felipe Ernesto Cavalcanti Garrote (04/B-04); Sérgio Luiz Teixeira 
da Silva (04/B-17, 09/C-12, 09/G-32, 09/G-33, 09/G-34, 09/G-35); Bruno Moretti (04/C-18); Rômulo 
de Oliveira Neves (04/C-26); Marcos Monteiro (04/C-28); Simone de Oliveira Neves da Silva (04/D-
10); Paulo Alfredo Mainieri (04/F-01, 04/F-06, 04/F-10);  Bryan Henk Bakker (04/G-11); Ludmilla 
Gagnor  Rodrigues  Galvão  (07/03);  Amaro  Ricarte  de  Santana  Filho  (09/B-03,  3.2/C-24);  Lara 
Castanheira Iglezias Dias (09/E-11, 09/E-12); Paulo Ramos Baptista da Silva (3.1/A-14); Cesar Carlos 
Oliveira  Dias  (3.1/A-24);  Dorly  Carla  Valdez  (3.1/A-54);  Carlos  Alberto  de  Oliveira  Cavalcanti 
(3.1/B-31, 3.2/A-28); Raimundo Juciêr Pinheiro Fernandes (3.2/B-13); Gelcira Madalena Penido da 
Silva (3.2/B-17); Márcio Rogério Alexi do Rosário (3.2/C-04, 3.2/C-06); Nilce Maria Jacobs Freire da 
Silva (3.2/D-37); José da Silva Garrote  (3.4/A-08) Glícia Andrade de Albuquerque Barros (3.4/B-05); 
para tratar dos seguintes assuntos publicados no Edital de Convocação: item nº 1º – Aprovação das 
contas da Administração do Condomínio relativas  aos meses de março e abril  de 2009; 2º  – 
Apresentação e considerações sobre as ações movidas pelos Srs. Amaury de Albuquerque Barros 
e Américo Salgado Freire da Silva contra o Condomínio (Décima Quarta Vara Cível – processos 
2009.01.1.114344-0  e  2009.01.1.135747-6)  que  desencadearam  impedimento  ao  curso  do 
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desenvolvimento  do  processo  de  regularização  bem  como  potencial  prejuízo 
econômico/financeiro de grande monta para o Condomínio; 3º – Necessidade de atualização e 
adequação da Convenção do Condomínio em função da legislação em vigor (CC e PDOT) e das 
adequações urbanísticas já realizadas ao longo do tempo (membramentos, desmembramentos, 
realocações e adesões de lotes) e outras decorrentes do processo de regularização; 4º – Formação 
de Comissão Eleitoral com vistas às Eleições a serem realizadas na Assembléia Geral Ordinária 
–  AGO  na  segunda  quinzena  do  mês  de  abril  de  2010  (Eleição  de  Síndico  e  Subsíndico  e 
membros do Conselho); 5º - Aprovação da ata da AGO realizada no dia 26 de abril de 2009 
período matutino; O Sr. Síndico Edeon Vaz Ferreira Júnior, abriu a Assembléia, tendo se apresentado 
como candidatos à sua Presidência os condôminos Sra. Maria Aparecida Puppim/Hercules Antunes 
(01/B-16), o Sr. Américo Salgado Freire da Silva, cônjuge da condômina Nilce Maria Jacobs Freire da 
Silva (3.2/D-37) e o condômino Sr.  Kleber Magalhães  de Amorim (3.4/A-06).  Feita  a eleição foi 
obtido o seguinte resultado: Sra. Puppin: 2 votos; Sr. Américo: 34 votos; e o Sr. Kleber: 62 votos. 
Eleito Presidente, após algumas discussões, o Sr. Kleber convidou para Secretário o Condômino Sr. 
Luiz Carlos Furoni (05/07), não tendo havido candidatos a auxiliar a mesa. A seguir o Sr. Presidente 
leu o Edital de Convocação. O Condômino Sr. Ianto pediu a palavra e falou sobre a necessidade de 
inicialmente  se  fazer  a  leitura  da  ata  da  AGE anterior  para  aprovação.  Após  longa  discussão,  o 
Presidente  da mesa  fez a  leitura  da ata  da AGE realizada em 02.08.2009. Houve interferência  da 
condômina Sra. Puppin, no sentido de que a ata que deveria ser lida seria a da Assembléia de 26 de 
abril de 2009. O Sr. Presidente informou que a leitura da ata da AGE de abril era o item 5 da presente 
Assembléia.  Submetida  à  aprovação  da  AGE,  a  ata  da  AGE  de  02.08.2009  foi  aprovada  por 
unanimidade. A seguir o Sr. Presidente da AGE leu o Item 1 do Edital (1º – Aprovação das contas da 
Administração do Condomínio relativas aos meses de março e abril de 2009)  para condução dos 
trabalhos, no que foi interrompido pelo Condômino Sr. Ianto no sentido de que se deveria ler também, 
para deliberação da AGE, a ata da AGE de 26.04.2009. O Sr. Presidente considerou que a intervenção 
do  Sr.  Ianto  implicava  inverter  a  ordem do Edital,  propôs  então  colocar  em votação  proposta  de 
inversão da ordem dos  trabalhos,  colocando como item 1° a  leitura  e  votação  da ata  da AGE de 
26.04.2009. A partir daí se deu ampla e demorada discussão sobre os fatos ocorridos, ou seja, quanto à 
falta de concordância entre o Presidente da AGE de 26.04.2009 e do respectivo Secretário sobre os 
termos da correspondente Ata. O Sr. Presidente ponderou então que, ou seriam lidas as duas atas, uma 
elaborada pelo Presidente da AGE de 26.04.2009 e a outra elaborada pelo Secretário daquela AGE, 
para deliberação, ou se manteria a ordem dos trabalhos mantendo a discussão do assunto para o final 
da Assembléia, como estabelecido na ordem do Edital, sob pena de se passar toda a AGE sem discutir 
os demais assuntos da pauta. A condômina Sra. Puppin pediu a palavra e, após expor sua opinião a 
respeito do assunto, propôs a convocação de uma AGE exclusiva para se tratar da Ata da AGE de 
26.04.2009. Submetida a proposta a votação,  foi  aprovada por unanimidade,  sendo fixada referida 
AGE para  o  dia  28.03.2009.  A seguir  O  Presidente  da  AGE retomou  o  item 1  da  pauta  ((1º – 
Aprovação das contas da Administração do Condomínio relativas aos meses de março e abril de 
2009),  leu o parecer do Conselho Consultivo e Fiscal sugerindo a aprovação das referidas contas e 
submeteu a matéria a votação. O Sr. Américo, cônjuge da Condômina Sra. Nilce (3.2/D-37),  pediu a 
palavra  e  sugeriu  que  todos  os  pagamentos  efetuados  pelo  condomínio  fossem  divulgados  pela 
INTERNET para conhecimento dos condôminos.  O Síndico argumentou sobre a existência  de um 
Conselho Fiscal atuante,  contador e auditor,  não se justificando tal medida de difícil  execução em 
razão  do  enorme  número  de  documentos  envolvidos.  O  Dr.  Gilson,  advogado  procurador  da 
condômina Sra. Nilce (3.2/D-37) pediu a palavra falando que ia se ater exclusivamente à pauta da 
assembléia e criticou o fato de que a conta de energia do condomínio deu um grande salto, pois nos 
meses de abril, maio, junho e julho de 2009, o condomínio vinha arcando com gastos de energia da 
ordem de R$650,00 e que a partir do mês da agosto pulou para valores bem mais expressivos e queria 
que fosse esclarecido esse aumento. O síndico esclareceu que a CEB, amparada na legislação em vigor 
passou a  cobrar  a  iluminação pública.  O Síndico Sr.  Edeon fez também outros esclarecimentos  a 
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respeito do assunto. Foi esclarecido também que a discussão do assunto não estava em pauta, posto 
que as contas sob exame, para deliberação da AGE, se referiam aos meses de março e abril de 2.009, 
quando a referidas contas de energia eram de aproximadamente R$650,00/mês. Submetidas a votação, 
as contas referentes aos meses de março e abril de 2009 foram aprovadas por 88 votos, havendo 28 
votos contra sem apresentação de  justificativas.  A seguir o Presidente da AGE, Sr. Kleber, fez a 
leitura do item 2 da pauta (2º – Apresentação e considerações sobre as ações movidas pelos Srs. 
Amaury  de  Albuquerque  Barros  e  Américo  Salgado  Freire  da  Silva  contra  o  Condomínio 
(Décima  Quarta  Vara  Cível  –  processos  2009.01.1.114344-0  e  2009.01.1.135747-6)  que 
desencadearam impedimento ao curso do desenvolvimento do processo de regularização bem 
como  potencial  prejuízo  econômico/financeiro  de  grande  monta  para  o  Condomínio),  para 
discussão  e  conhecimento  dos  condôminos.  Foram  chamados  inicialmente  os  advogados  (do 
condomínio e dos autores da ação) para prestarem esclarecimentos. O Dr. José Peixoto, advogado do 
condomínio falou por seis minutos, iniciou fazendo uma leitura rápida com comentários dos pedidos 
dos autores (condôminos Sr. Amaury e Sr. Américo) da ação cautelar... “pelo exposto pedem que e 
confiam que seja concedida liminarmente a medida cautelar  pleiteada para que a partir  desta data 
sejam suspensos quaisquer atos da administração atual, tornando nulas as convocações de assembléias, 
modificação  da  convenção,  contratação  de  prestadores  de  serviços  e  deliberações  ordinárias  e 
extraordinárias, excepcionalmente a do dia 02.08.2009, até que sejam analisadas e julgadas na ação 
principal irregularidades ocorridas nas votações e na eleição da atual administração ”, ação principal 
que ora  já foi proposta, a ação anulatória, que são basicamente as questões do quorum especial de 2/3 
para aprovação tanto de fracionamento como da união de lotes e o quorum necessário também para 
incorporação dos lotes proveniente de duas chácaras que houve, que foram aprovadas com maioria 
simples nas assembléias. Informou a seguir que a liminar não foi concedida dessa maneira. A liminar 
foi concedida tão-somente no sentido de impedir a contratação de nova empresa para o processo de 
regularização do condomínio. O condomínio Quintas do Sol, não obstante já tenha respondido a ação 
cautelar, fazendo a constestação e apresentando documentos, foi aberto prazo para réplica, para que os 
autores respondessem a nossa defesa na ação cautelar. Continuou o Dr. José Peixoto, afirmando que 
acredita que isso já foi feito e está pronto para despacho. Na ação anulatória também foi requerida uma 
tutela antecipada e o juízo de 1ª instância denegou. Houve então um agravo de instrumento, ou seja, 
um recurso de agravo de instrumento, ou seja buscaram na 2ª instância tentar conseguir a liminar ou 
tutela antecipada que não foi deferida pelo juízo. Não obstante o condomínio não tenha sido intimado, 
ele ainda não foi citado na ação anulatória, a decisão desse agravo de instrumento está disponível na 
internet e ela foi deferida para que os titulares de lotes provenientes das incorporações não possam 
votar  nas  Assembléias  a  partir  da  liminar  por  meio  de  procuração,  então  esses  dois  provimentos 
judiciais que hoje existem e que estão valendo até que eventualmente sejam revogados ou reformados. 
A seguir leu o final do texto da decisão “ante o exposto antecipo parcialmente os efeitos da tutela 
recursal para que se suspenda a votação por meio de procurações apenas para os proprietários do lotes 
decorrentes das chácaras incorporadas ao Quintas do Sol, decidida na Assembléia Geral Extraordinária 
de 18/11/2007”.  Então, lote fracionado continua podendo votar nas Assembléias por procuração agora 
os  lotes  que  são  decorrentes  das  duas  chácaras  não  podem  votar  por  procuração,  podem  votar 
pessoalmente? Sim, de acordo com a decisão que está no processo, claro desde que estejam em dias 
com as obrigações condominiais, etc e tal. Nós ainda não fomos citados nessa ação anulatória, isso 
quer dizer que ainda não oferecemos a resposta, ainda não passou a correr o prazo para o Condomínio 
se defender nessa ação anulatória. Então formalmente não temos o conhecimento dela. Não obstante 
isso, acredito que seja de boa política cumprir desde já essa decisão judicial. Do ponto de vista efetivo 
é isto, com relação a estratégia de defesa, com relação a tudo que pode eventualmente vir a ser feito eu 
acredito que tendo em vista já o tardar da hora não seja muito razoável discutir ou expor aqui em 
Assembléia. A seguir foi passada a palavra ao advogado dos autores, iniciou dizendo que ia ser como 
de sempre bem breve e suscinto,  e falou por 13 (treze)  minutos.  Iniciou dizendo que essas ações, 
embora a pauta da convocação (e leu parcialmente a pauta) apresentação e considerações sobre as 
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ações movidas pelos Srs. Amaury de Albuquerque Barros e Américo Salgado Freire da Silva, embora 
conste apenas o nome dos dois, mais há outros condôminos, quero deixar registrado, e alguns estão 
aqui presentes, procuraram o escritório de advocacia para dar apoio a essa ação. Ocorre que tudo na 
nossa vida em sociedade tem que ser pautado pela legalidade, pela lei, não adianta você pegar por lei, 
você só vai sair perdendo, o que estamos vendo na administração do Condomínio já algum tempo é 
que ela vem deliberando contra a sua própria Convenção, fazendo inserções totalmente contrárias à 
legislação pertinente, inclusive com relação a isso foi que foi proposta essa ação, porque foi colocado, 
inclusive comunicado aos senhores que essa ação está trazendo graves prejuízos ao Condomínio, ação 
em trâmite especificamente em nome do Sr. Américo e do Sr. Amaury, eu quero dizer aos Senhores 
que essas colocações não são verdadeiras, não procedem de maneira nenhuma, primeiro porque não 
procedem: foi contratada uma empresa chamada TOPOCART pra fazer esse levantamento visando a 
regularização  do  Condomínio,  ocorre  que  essa  empresa  é  uma  empresa  séria  de  credibilidade 
inabalável, inatingível, nós sabemos disso, a TOPOCART é uma empresa muito séria. A TOPOCART 
fez uma série de constatações na qual inviabilizaria em primeiro plano a regularização do Condomínio, 
porque ela prestou ponto uma série de itens que não atende a legislação pertinente, ou seja, não atende 
aquilo que o GDF pede, que a lei pede, que o próprio IBRAM pede, enfim um série de itens. Ocorre 
que, eu não sei porque, eu não vou entrar em mérito de administração, de administrador, longe de mim 
fazer juízo de valor, não vou fazer isso aqui, eu vou me atentar à parte jurídica, foi proposto que fosse 
contratada uma nova empresa para adequar o plano da TOPOCART visando regularizar essa situação, 
senhoras e senhores isso é uma aberração jurídica, isso não existe, o relatório da TOPOCART se ele 
apontou falhas, se ele apontou erros, se apontou situações que impedem a regularização o que tem que 
ser  feito  é  buscar  sanar  essas  situações  resolver  essas  situações,  contratando  uma  empresa  se 
TOPOCART diz que isso aqui é verde, não adianta e a lei diz que isso aqui tem que ser vermelho tem 
que ser verde não adianta contratar uma empresa que vai dizer que isso aqui é vermelho essa empresa 
não vai poder nunca adequar o relatório da TOPOCART, essa empresa não vai poder mudar aquilo que 
a legislação diz, aquilo que a Lei diz, os senhores querem viver num condomínio regularizado que vai 
trazer uma série de benefícios financeiros pra todos os senhores, não tenham dúvida seus imóveis vão 
explodir mas a coisa tem quer ser feita com pé no chão a coisa tem que ser feita de acordo com a 
legislação e não com aquilo com a vontade que algumas pessoas querem que seja feito, eu não vou 
entrar  nesse mérito,  eu quero apenas dizer  aos senhores que a ação proposta por eles  de maneira 
nenhuma está trazendo prejuízo ao Condomínio, pelo contrário, os senhores tem que ver essa ação 
como uma coisa que está tentando buscar trazer aquilo que está de regular, e está irregular senhoras e 
senhores, se não tivesse irregular a justiça não teria concedido duas liminares, se não tivesse irregular 
essa situação a justiça não teria concedido ainda que ela concedeu parcialmente, a incorporação das 
chácaras  que  foi  dito  aqui,  eu  vou  me  ater  só  a  elas,  é  totalmente  irregular,  a  Convenção  do 
Condomínio proíbe esse tipo de coisa sem a presença de votação de 2/3 do Condomínio, sem contar 
que o que o Condomínio tem que ver aí é uma opinião jurídica minha, o advogado do Condomínio está 
aqui presente. O que o Condomínio tem que fazer é pegar o relatório da TOPOCART e debruçar sobre 
ele e tentar sanar as irregularidades seja ela de que maneira for, se não for dessa maneira não tem 
mágica só Jesus Cristo para conseguir aprovar o Condomínio dos senhores, que a TOPOCART é uma 
empresa  séria,  seríssima,  credibilidade  inabalável,  seríssima,  credibilidade  inabalável  dentro  do 
judiciário, o que nós temos que tentar fazer é isso aí, contratar uma nova empresa para adequar o plano 
da TOPOCART, é uma coisa irreal, é surreal não vai conseguir uma empresa não pode mudar aquilo 
que  uma  empresa  séria  colocou  no  papel  isso  é  sério,  isso  é  muito  sério  e  sem contar  que  isso 
envolveria imediatamente gastos a contratação dessa empresa envolveria gastos, por favor eu peço a 
atenção da pessoas que se manifestaram para deixar eu terminar, em seguida fazer a sua manifestação, 
é assim numa democracia, por gentileza, então é assim que ocorre o que nós temos que ver é buscar 
aquilo que é melhor para os senhores, aqui não tem  grupo da Administração, aqui não tem grupo do 
Sr. Amaury, grupo do Sr. Américo, gente, é o Condomínio Quintas do Sol, são os lares dos senhores, 
é a valorização, a regularização dos lares dos senhores que está em jogo,  temos que deixar de votar 
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por interesses próprios e pensar naquilo que é melhor para nós em termos de comunidade, em termos 
de sociedade, então essa ação, a minha manifestação é nesse sentido ela não traz nenhum um tipo de 
prejuízo no Condomínio, é levando assim que faz contratar uma nova empresa que seria paga, teria 
custos que levará o dinheiro dos senhores para fazer uma adequação que lá na frente seria constestada 
judicialmente. O que vai acontecer é isso. Se não sanar as irregularidades apontadas pela TOPOCART 
não tem regularização.  Não tem meio termo. A coisa tem que ser simples e objetiva. É assim que 
funciona.  Não  tem  mágica.  Não  existe  mágica,  não  existe  apadrinhamento  político,  não  existe 
administrativamente.  Não tem mágica. É assim que funciona. Então senhoras e senhores, o que eu 
estou trazendo aos senhores e exatamente isso aí. Essas colocações, elas foram feitas no mínimo, no 
mínimo, indevidamente. Dizer que dois condôminos estão trazendo prejuízos para o condomínio é no 
mínimo incoerente.  Muito incoerente.  O que eles evitaram na realidade foi  que todos os senhores 
dispendessem uma nova quantia para pagar essa empresa nova que vai ser feita. Se a TOPOCART, 
uma  empresa  séria,  foi  contratada  para  emitir  um relatório,  porque  não  aproveitar  esse  relatório, 
porque a própria TOPOCART, porque não sanar essas irregularidades, dentro da própria TOPOCART 
e aproveitar o relatório dela que tem credibilidade 100% dentro do nosso Judiciário, porque não fazer 
isso? Porque contratar uma outra empresa para adequar o relatório. Essa é o xis da questão, esse é o 
cerne da questão. Foi proposta em cima disso uma ação cautelar na qual o Sr. Amaury e o Sr. Américo 
junto com outros moradores que estão aqui presentes também se quiserem se manifestar, podem se 
manifestar  no  final,  questionam  exatamente  isso  aí,  e  porque  não  aproveitar  o  relatório  da 
TOPOCART.  Vocês  tem um coisa  fantástica  aqui  no  Condomínio,  vocês  tem uma  pessoa  que  é 
doutora em direito ambiental, melhor do que ela pra falar com relação a parte ambiental não tem, ela é 
técnica, é técnica, tem doutorado nessa área. Quando sai daqui e vai para o Judiciário, o Judiciário não 
se atrela a vontade própria o Judiciário se atrela a documentação a pareceres técnicos é assim que é 
julgado  e  é  um parecer  técnico  que  diz  se  os  senhores  vão  ou  não  vão  conseguir  regularizar  o 
Condomínio dos senhores é dessa maneira, agora tem relatório conciso e preciso, sendo assim essa 
afirmação é no mínimo incoerente,  ele  evitaram sim uma nova despesa para o Condomínio  nesse 
momento desnecessária embora as pessoas podem, não! mas atrasou! , não atrasou não, pelo contrário 
evitou  que os  senhores  gastassem,  evitou  pra  que trouxesse esse assunto  pra reflexão novamente, 
porque não procurar a TOPOCART para tentar sanar as irregularidades que a TOPOCART apontou, 
esse é o caminho da regularização, não contratar uma nova empresa, para passar por cima, ou botar um 
parecer ou fazer algum tipo de adequação isso não existe, juridicamente isso não existe, é por isso que 
todas as situações que até agora foram colocadas, pelo meu tipo de conhecimento outras ações e faz 
muito bem para os condôminos, que tem procurado lá no escritório e que questionaram uma série de 
coisas, outras ações serão ajuizadas, ações graves, ações sérias, com relação, fizeram questionamentos 
aqui com várias coisas com relação a voto de procuração, embora a convenção do condomínio preveja 
tudo isso é passível de revisão pelo judiciário,  e várias ações vão ser propostas, e nenhuma delas 
visando, diga-se de passagem, nenhuma delas visando atrapalhar a regularização do condomínio. Eles 
são moradores eles querem a regularização tanto quanto os senhores. As única coisas que eles querem 
transparência nessa transição, objetividade e evitar gastos desnecessários, é isso que eles querem. A 
ação visou exatamente parar com isso, foi isso que a ação fez. Não contratar uma nova empresa mas 
isto não está causando nenhum prejuízo para o condomínio. De maneira nenhuma. Está evitando sim 
que uma despesa lá na frente ela poderia ser toda jogada fora de uma forma considerável, jogada no 
lixo, o dinheiro dos senhores, para dizer assim, não pode ser feito. Essa empresa não vai mudar alguma 
realidade técnica. Ela não tem condições de mudar uma realidade técnica. Então no primeiro momento 
o  que  foi  proposto  essa  cautelar,  foi  concedida  essa  cautelar,  a  própria  juíza  deferiu  a  cautelar, 
imediatamente, determinando que se abstesse, que se abstivesse de contratar qualquer empresa nessa 
situação. Com relação à ação anulatória, como foi uma cautelar, nós tínhamos 30 dias para entrar com 
a ação anulatória, ação principal. Com relação à ação principal foi exatamente com relação questão da 
incorporação de 47 lotes, de duas chácaras que se incorporaram ao condomínio. Ocorre que, embora a 
maioria esteja presente, a gente pode observar pela manifestação das pessoas, nós temos um grande 
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número de pessoas presentes e que querem uma coisa mas infelizmente a minoria representada por 
procurações quer outra. E a minoria simples vence. Ocorre que, faticamente falando do ponto de vista 
prático, ocorre que muitas pessoas que realmente tenham presença marcante, levanta cedo para assistir 
essa reunião, sai daqui cansado com dor de cabeça, porque tem interesse no desenvolvimento do seu 
Condomínio, tem interesse em conseguir melhorar a coisa,  então essas pessoas merecem o mínimo de 
respeito, então essas pessoas que levantam cedo e vem pra cá, realmente essas pessoas tem que decidir 
alguma coisa, não pode é uma maioria querer uma coisa e uma minoria baseada em procuração de 
cem,  duzentos,  trezentos  votos,  trezentas  procurações  decidir  o  destino  o  que  ocorre  é  que  esse 
pequeno número de pessoas estão manobrando o Condomínio e isso vai ser “ad” eterno até os senhores 
decidirem mudar isso, isso é uma coisa que não pode acontecer, as pessoas que estão aqui presentes é 
que se interessam, a pessoas que passam procuração ótimo eu não estou condenando elas não, mas a 
pessoa que mora no local e quer privar pelo seu dinheiro, pela legalidade da coisa tem que vir, é chato, 
é muito ruim , mas tem que ser feito assim, infelizmente tem que ser feito assim. Então essa segunda 
ação foi proposta para tentar tirar essas chácaras do Condomínio, porque? Porque do ponto de vista 
quem vai decidir é o Judiciário, essas incorporações são todas elas ilegais, aí ele fez o que? Aumentou 
mais ainda esse número de procuração. Voto por procurações, o que ela fez foi só isso aumentar mais 
ainda uma realidade que hoje não é uma coisa boa pro Condomínio. Eu penso que qualquer reunião é 
assim, vivemos numa democracia a maioria tem que se manifestar, e é ruim você vir para uma reunião 
onde cem pessoas se manifestam por uma coisa e cinco pessoas por outra e as cinco saem vencedora, 
isso é desestimulante, hoje essa situação pode trazer conseqüências, prejuízos bastante a frente então 
eu peço apenas aos senhores que façam reflexão, isso é uma reflexão que vai influenciar muito na vida 
dos senhores e principalmente nos negócios dos senhores, imóvel é negócio em Brasília a valorização 
disso aqui  é uma coisa fantástica,  mas vocês tem que buscar,  aqueles  que não gostam, não estão 
satisfeitos  com a  maneira  desta  administração  busquem se  reunir,  busquem conscientizar  os  seus 
vizinhos, busquem conscientizar essas pessoas de que elas tem que participar, enquanto a gente não 
conseguir judicialmente acabar com essa situação que está no Condomínio, e é onde várias ações vão 
ser propostas e nenhuma delas vai inviabilizar a regularização do Condomínio, se alguém disser de 
maneira contrária eu faço um desafio que me prove porque está inviabilizando, porque a TOPOCART 
foi contratada e deveria ter feito um trabalho, foi feito um trabalho e esse trabalho não foi aproveitado. 
O microfone foi passado novamente para o Dr. José Peixoto, advogado do condomínio. O Condômino 
José Bezerra (2/64) indagou ao Dr. Peixoto a que potencial prejuízo econômico/ financeiro de grande 
monta para o condomínio a que se referia o Edital. O Dr. Peixoto respondeu que era exatamente disto 
que ia falar.  Afirmou inicialmente que entende que deve intervir o mínimo possível nas assembléias, 
não era assim quando eu dez anos atrás comecei a advogar pelo condomínio,  tentava ajudar sempre, 
mas  acredito  no  seguinte  hoje  em  dia.  A  maioria  das  questões,  quando  um advogado  fala,  fica 
parecendo que está tudo escrito na lei e isso não é verdade. A lei não diz se está havendo prejuízo para 
o condomínio no caso concreto. É evidente que não. Metade do discurso do Dr. (advogado dos autores 
da  ação)  é  argumentativo.  Boa parte  do  discurso  que  o  advogado agora  daquilo  que  a  ação  diz. 
Procuração é bom? Procuração é ruim? Cada um tem a sua opinião. Mas o processo não é sobre se 
procuração é coisa boa ou ruim. O processo é que as 47 procurações dose dos lotes das chácaras estão 
vedadas. Somente isso. Quero dizer o uso de procurações das chácaras que foram incorporadas. O 
resto  é  argumentação.  O  importante  é  se  verificar  que  nem mesmo  essa  liminar  para  impedir  a 
regularização do condomínio, não a regularização, mais propriamente a liminar que impediu que o 
condomínio  contratasse  uma  nova  empresa  para  adequar,  adaptar,  ou  produzir  um  novo  estudo 
urbanístico,  ela  foi  requerida,  fica  parecendo  que  foi  isso.  Não foi.  O Dr.  Gilson  (advogado  dos 
autores) falou que o que se buscava era impedir  que alguém tivesse prejuízo. Não era isso que se 
buscava  não.  O que se  buscava  impedir  com a ação  eu vou ler  para vocês  porque está  escrito  e 
assinado  por  ele  “que  a  partir  desta  data  ficam suspensos  quaisquer  atos  da  administração  atual, 
tornando nulas as convocações de Assembléias, modificações da convenção, contratação de prestadora 
de serviços, deliberações ordinárias ou extraordinárias em geral”. Não foi com relação especifica com 
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o processo de regularização do condomínio, isso foi a Juíza que deu, porque dentro do total a Juíza 
entendeu que isto também estivesse compreendido. Mas não foi isso que se pretendeu, Agora, se a 
Liminar  está  causando  prejuízos  para  quem  quer  ver  o  condomínio  regularizado?  Cabe  a  vocês 
entender aquilo que a partir dos fatos vocês acham. O Dr. Américo acha que não. Aparentemente quem 
convocou a assembléia acha que sim, Eu não sou condômino, eu sou advogado, isto não está escrito na 
Lei,  Eu  não  vou  dar  meu  parecer  aqui  a  respeito  de  se  há  ou  não  há  prejuízo  a  partir  dessa 
Liminar.Vocês é que tem que entender. O advogado dos autores imediatamente tomou a palavra sem 
solicitar permissão à mesa e iniciou falando “olha só, a título de esclarecimento e de conhecimento, já 
que  a  Da.  Iracy,  Drª  em Direito  Ambiental,  que  ela  esclarecesse  se  hoje,  sob  o  ponto  de  vista 
ambiental, tecnicamente falando, se é viável a regularização do condomínio hoje. Pediu a palavra o 
condômino Sr. Luiz Carlos Furoni (7/6) e falou “eu como membro da Comissão Executiva do Processo 
de Regularização,  diante da exposição do advogado da parte que moveu a ação, eu tenho algumas 
perguntinhas para fazer para ele.  Primeiro,  uma das razões que falam a respeito da ilegalidade da 
incorporação das chácaras foi porque a assembléia em que aprovou aquela medida teve pouco mais de 
100 votos e que não teve o quorum exigido. Por favor, eu queria que o Sr esclarecesse um ponto de 
vista que eu não consegui compreender. O que se questiona é que a anexação das chácaras deveria ser 
procedida mediante votação com o quorum qualificado de 2/3 e isto por força da convenção. Ocorre 
que a convenção foi aprovada em 1990 sem o quorum, foi aprovada por 95 assinaturas. Então, a se 
falar que aquela Assembléia que aprovou a incorporação não tinha quorum adequado, cai na mesma 
situação a própria Convenção. Então a Convenção também não tem legalidade. É isso ou não? O Dr. 
Gilson Advogado dos autores assim respondeu: “senhores, a questão aqui não é técnica, a questão é 
jurídica. Vou me pronunciar juridicamente. A Convenção, se tinham 5, 6 ou 7 pessoas quando ela foi 
aprovada, não importa.  Importa que ela foi aprovada. E a partir dela todos os atos tem que seguir 
aquilo  que  a  Convenção  diz.  Para  aprovação  da  Convenção  é  necessário  o  maior  número  de 
condôminos presentes. Se tem 500 no condomínio e no primeiro momento vem 200, ótimo, faltam 
300. Se vem 50, faz uma nova convocação e vem 25 ou 30, fazem a aprovação. É assim que a Lei diz. 
A Lei não diz para a aprovação da Convenção o quorum de 2/3, então ela pode ser aprovada por um 
numero inferior, mas daí para frente como ela diz que todas alterações dela tem quer ser procedidas 
com 2/3, tem que ser cumprida, tem que ser respeitada. É como se fosse uma Lei. Quer mudar ela, 
muda com 2/3, ou muda-se judicialmente e é o que vamos tentar fazer agora, judicialmente. Olha só, 
estou falando sob o ponto de vista jurídico, respondendo a pergunta do Sr. Furoni. Nesse aspecto, pode 
ser aprovada por um número mínimo de moradores para criar uma Convenção, daí pra frente sim, daí 
ela passa a ter validade com 2/3 ou aquilo que ela prever. Retomando a palavra o Sr. Furoni falou 
“vejam bem, existem interpretações inclusive previsão legal de que para aprovação de Convenções 
exige  2/3,  agora  o  Dr.  diz  que  não,  tudo  bem.  Agora  outra  coisa.  Como  membro  da  Comissão 
Executiva que cuida do processo de regularização, é claro que eu conheço profundamente o Projeto 
elaborado pela TOPOCART, e o Sr. Afirma que a TOPOCART estabeleceu restrições à incorporações 
daquelas chácaras, se eu trouxer o projeto aqui o Sr. Consegue me apontar onde estão essas restrições? 
Porque as chácaras estão plotadas no projeto do condomínio. Não foi em momento algum estabelecida 
qualquer restrição pela TOPOCART. Não foi. Tragam o projeto e quero que apontem onde é que está 
essa restrição. Os ajustes necessários foram trazidos para a Assembléia de julho do ano passado, não 
tem nada a ver com a questão das chácaras. O que nós detectamos é que a TOPOCART elaborou um 
projeto sob orientação do GRUPAR, que é um grupo do governo, e como a gente pesquisou, fomos a 
cartório,  fomos  a  outros  condomínios  que  estavam em processo  de  regularização,  e  chegamos  à 
conclusão  que  o  projeto  da  TOPOCART  poderia  vencer  a  etapa  política,  obter-se  o  decreto  de 
regularização,  mas  não  venceríamos  a  etapa  principal  que  é  a  etapa  cartorial,  e  mais,  se 
conseguíssemos registrar o projeto elaborado pela TOPOCART, todas as áreas verdes, todos as áreas 
livres do condomínio passariam para o domínio público, então foi exposto em julho do ano passado as 
adequações que teriam que ser feitas. O Condomínio teria que trazer destacado no projeto, a dimensão 
e o perímetro exato de cada matrícula rural, porque envolve aqui no condomínio 14 matrículas rurais. 
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Então não adianta se chegar ao Cartório com o projeto do condomínio e o Tabelião perguntar qual é a 
matrícula tal que ele tem que identificar, porque tem que averbar o projeto na matrícula rural, se não 
identificar a área exata  não se pode registrar. Teríamos que fazer as demarcações das áreas com a 
criação de lotes para edificação de nosso clube, área esportiva, esse tipo de coisa, sob pena de depois 
nós termos de comprar a área da TERRACAP. Ou seja, registra-se um projeto, as áreas verdes tornam-
se áreas públicas e daí a gente tem que comprar uma área. O Sr. Furoni asseverou que o advogado dos 
autores afirmou um monte de coisas que não correspondem à verdade. Perguntou ao advogado se lera 
a Ata da Assembléia de julho do ano passado. Tem que ler a Ata da Assembléia, tem que ler o projeto. 
Os Srs. afirmam no processo que o Conselho Consultivo não aceitou o projeto da TOPOCART porque 
não  contemplava  a  incorporação  das  chácaras  e  isso  não  é  verdade.  O  projeto  elaborado  pela 
TOPOCART traz todo o condomínio inclusive as chácaras incorporadas. Não tem nenhuma restrição 
explicita dizendo que não pode. Tanto pode porque a TOPOCART fez, incluiu, está no projeto. Isso foi 
provado documentalmente no processo, no entanto não foi decidido pela Juíza ainda. A verdade tem 
que ser dita. Uma coisa é argumento,  outra é fato concreto, documentado. Eu quero que tragam o 
projeto da TOPOCART e mostrem onde diz que tem uma série de restrições.  Não tem uma única 
restrição  no  projeto,  não  tem.  Agora  sobre  o  que  foi  dito  aqui  sobre  o  potencial  prejuízo  para  o 
condomínio,  qual  é  o  potencial  prejuízo?.  A  partir  do  momento  que  foi  conseguida  a  liminar, 
impedindo a contratação de empresa para fazer as adequações necessárias que foram expostas e estão 
na ata da assembléia de julho do ano passado, é só reler a ata, está tudo lá o que se pretendia fazer. A 
partir pois da liminar, os proprietários das chácaras incorporadas e que passaram a pagar as taxas do 
condomínio  e  ainda,  no  processo  de  negociação,  doaram  ao  condomínio  em  contrapartida  aos 
investimentos feitos ao longo do tempo, 6 lotes atualmente no valor de R$ 1.000,000,00, notificaram 
ao condomínio que queriam sair fora porque estavam atrapalhando a regularização do condomínio. 
Devolvam nossos lotes e não pagamos mais taxas do condomínio. O condomínio parou de receber as 
taxas que recebia. Continuam usando dos serviços da portaria, pois não podemos impedir. Êles tem 
direitos de passagem. É de Lei o direito de passagem. Esse é o potencial prejuízo. Com a palavra o 
advogado  dos  autores  da  ação,  que  traçou  novamente  grandes  elogios  à  TOPOCART,  que  vem 
cuidando da regularização de Arniqueiras, Vicente Pires etc e falou que o que o Sr. Furoni colocou é 
que  existe  uma  maneira  alternativa  para  fazer  a  regularização.  Afirmou  que  conhece  e  tem 
relacionamento profissional bastante estreito com o Sr. Paulo Serejo, Presidente do GRUPAR, e pode 
garantir que só vai ser aprovado aquilo que a Lei diz etc etc. Disse que maneira alternativa, subsidiária, 
mágica para aprovar o condomínio não existe. E que cabe aos senhores condôminos analisar o que é 
melhor.  Com  a  palavra  a  condômina   Drª  Iracy,   “eu  vim  aqui  trazer  para  os  senhores  um 
esclarecimento importante, esse esclarecimento envolve a elaboração do projeto inicial que o Dr. Ivan, 
era o dono dessa área, ele para lotear foi feito por  técnicos especialistas, foi feito por um escritório de 
arquitetura de engenharia à época, foram concebidos espaços um zoneamento que envolve uma via de 
acesso que é essa via de acesso que nós temos, lotes foram loteados do lado direito e do lado esquerdo 
da via de acesso. Foram concebidas, muito importante áreas verdes, não que se precisasse  de 1.000, 
2.000, 10.000 metros quadrados de grama, em função da topografia e da geologia do local, aqui existe 
uma bacia grande, onde existe os córregos, não é verdade? Esses córregos é que alimentam uma bacia 
hidrográfica e eles levam para essa bacia há todo um processo de quando as chuvas, as águas descem 
em declividade sob a superfície da terra e embaixo da superfície através dos bueiros e tudo isso vai 
deslanchar lá no final na bacia. O que aconteceu foi o seguinte, eu vejo com toda a franqueza uma 
arbitrariedade desde o início das administrações deste Condomínio de dez anos pra cá, no sentido de 
que usam as áreas verdes, lotearam as áreas verdes, fracionaram lotes, né? Tudo isso criaram chácaras, 
tudo isso contrariando ilegalmente é ilegítmo, porque contrariam não apenas a questão do adensamento 
e a questão do uso de uma área verde para ser transformado em lote, isso traz um prejuízo enorme para 
nós, porque? Porque o projeto, ele está concebido feito tecnicamente,  e numa comissão de leigos, 
porque eu acredito  que se  existe  uma TOPOCART, uma empresa  idônea,  um número  enorme de 
profissionais, fazer um trabalho sério, conseqüente, não é uma comissão que se comparece, (não tenho 
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nada pessoal contra ninguém, nem sei quem faz parte dessa comissão), mas não é uma comissão de 
leigos que comparece numa Assembléia e vai discutir em cima de critérios técnicos e que redondem 
adequações. A TOPOCART chegou até, ao meu ver posso estar errada, a se dobrar, e a tentar,  porque 
ela é uma empresa contratada entendeu?, a tentar modificar algumas coisas do projeto inicial, que foi o 
primeiro relatório, o qual eu possuo, que é um relatório correto, foi tentar modificar a bem de pedidos 
da Administração. Agora, eu quero dizer também que a questão legal que o Doutor argumentou aqui 
na frente e argumento é o que há de mais importante num discurso, me admiro um advogado fazer uma 
observação com relação a argumentos, porque o advogado ele tem que argumentar, me admiro muito, 
porque o advogado tem que argumentar, eu ia fazer essa pergunta a ele, mas ele ta lá fora. Então 
quando a TOPOCART, nunca veio aqui se explicar, eticamente ela se reservou de explicar o quê que 
estava acontecendo. Mas isso é muito simples gente, se vocês pegaram todas as atas de certo tempo pra 
cá,  tá  escrito,  tá  claro  que o que houve realmente  foi  uma manipulação  do projeto inicial,  e  nós 
estamos tendo perdas e danos sim, mas não provocados pela ação, a ação pelo contrário vai resguardar 
o nosso patrimônio, nós estamos tendo perdas e danos, porque nós não podemos ser regularizados da 
maneira  que  está  sendo  feito  com  as  arbitrariedades,  para  modificar  qualquer  área  dentro  desse 
Condomínio há necessidade de até, pela escritura pública um número de mais da metade de dois terços 
dos condôminos, que são teoricamente o epicentros hoje, e no entanto não houve esse número, tudo foi 
feito por debaixo do pano e realmente quem está trazendo prejuízo para nós, eu perguntarei até doutor, 
individualmente doutor, eu me sinto prejudicada, e caberia porque compramos de boa fé, esses lotes 
para construir  nossas residências,  nossos lares,  estamos até hoje vendo tudo quanto é,  até o Ouro 
Vermelho, tudo quanto é Condomínio por aqui sendo regularizado e o nosso Condomínio aqui parado, 
existe  uma  perda  pra  nós,  porque  nós  temos,  no  momento  que  tenhamos  nossas  residências 
regularizadas, nós teremos inclusive um preço de mercado maior, mais elevado não é verdade? Então o 
que eu quero dizer para vocês é o seguinte: quem está trazendo o prejuízo pra nós, não é a ação do 
doutor que estamos colocando, mas sim são essas Administrações que de forma irresponsável tem 
agido em benefício próprio de algumas pessoas, claro que tem que por lote depois resolve contrariando 
toda a documentação, escritura pública, a convenção de Condomínio lotear esse lote subdividir esse 
lote para auferir benefício, se fosse possível tudo bem. Ninguém tem nada com isso, mas  legalmente é 
impossível,  e tecnicamente muito mais, obrigada”.  Em seguida o condomino Sr. Francisco (05/01) 
pediu a palavra e iniciou dizendo: “vou ser bem breve, bom dia a todos! As pessoas que acompanham 
aqui o Condomínio as Assembléias, eu sinceramente chego a desanimar,  porque nós transformamos 
um questão que é técnica que é de interesse de todos eu acredito,  que é a regularização,  por uma 
questão política, é simplesmente isso gente, quem está aqui pela primeira vez, que tem um mínimo de 
percepção,  tá  percebendo  que  isso  aqui  é  uma  briga  política,  de  grupos  que  querem  assumir  o 
Condomínio, ora, basta você observar o que o doutor leu na ação principal que o objetivo era destituir 
a Administração do Condomínio, esse era o objetivo, não é proteger, avançar na regularização ou não, 
agora eu não vou entrar nesse mérito, eu só pedi a palavra, porque, como eu sou membro da Comissão 
de Regularização e há bastante tempo, a gente procurou se esforçar e fazer um trabalho, eu quero só 
colocar uma coisa que o Dr. Advogado da parte, ele colocou uma inverdade, não sei, talvez até por 
desinformação. A TOPOCART fez o trabalho e no projeto não foi apresentado irregularidades que 
precisariam ser sanadas para que o projeto fosse concluído, muito pelo contrário. O Vilela, que era o 
síndico  anterior,  ele  encaminhou  e  solicitou  a  TOPOCART o encaminhamento  de uma prévia  do 
projeto ao GRUPAR  - que é o órgão do Governo responsável para avançar esse processo ele dá o ok 
pro Governador assinar o decreto ou não, e isso foi estudado pelo GRUPAR, em entendimento com a 
TOPOCART, fechou todos os pontos que haviam de pendência, a TOPOCART encaminhou o projeto 
pronto pra ser encaminhado ao GRUPAR e assinado e nós conseguiríamos o Decreto. Porque isso não 
foi feito?  Porque, realizou-se uma Assembléia e nós identificamos que hoje o Governo está fazendo 
essas regularizações é na forma de parcelamento,  o que significa isso, todas as áreas dentro dessa 
poligonal  da  área  do  Condomínio  que  não  são  unidade  privadas,  que  não  são  lotes,  elas  passam 
automaticamente para o domínio público, então deixa de ser propriedade do Condomínio. Todos os 
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Condomínios  que  estão  conseguindo essa  aprovação dos  projetos  estão  conseguindo dessa  forma. 
Existe um exemplo aqui que é a AMOB, o Condomínio lá em baixo, em que houve uma situação de 
um lote que era privado do Condomínio, que a polícia queria instalar um desses postos lá na frente do 
Condomínio, e os condôminos só perceberam isso depois de aprovado o projeto, porque perceberam 
que todas as áreas comuns, não somente aquela, passaram para o domínio   Público. Então o Governo 
podia chegar lá e instalar, como pode instalar um hospital numa área pública, é o que tem interesse, 
desse mandato ou no mandato de outro Governador. E nós temos um exemplo aqui próximo, que o 
advogado falou que não existe alternativa que a alternativa vai contra a técnica, também ele não tem 
conhecimento, porque nós temos aqui o Jardins do Lago Qd. 09, que fez dessa forma e aprovou o seu 
projeto dessa forma. Então se o Sr. Dr. Gilson quiser, o Sr. pode fazer a consulta ou até se dirigir para 
se informar com relação a isso. Lá as áreas que não são unidades privativas que não são lotes, foram 
registradas como lotes coletivos de propriedade do Condomínio. Então ali, onde está a portaria não é 
uma área comum, é um lote do Condomínio, êles tem lá uma área de lazer, tem uma quadra esportiva 
que é um lote do Condomínio. Nós detectamos isso, esse foi o único ponto de pendência em relação ao 
projeto  da  TOPOCART, não  é  uma falha  técnica  da  TOPOCART,  porque  se  encaminhado  dessa 
forma, vai ser aprovado. É uma questão de interesse particular e pessoal do Condomínio que vai afetar 
o nosso futuro aqui, pode afetar o nosso futuro. Então foi decidido em Assembléia que nós deveríamos 
tentar  fazer  esse  ajuste,  não  são  outros  ajustes,  são  esses  ajustes,  e  a  TOPOCART,  infelizmente, 
encaminhou uma correspondência, inclusive foi lida por mim no dia da Assembléia e que algumas 
pessoas  questionaram  que  não  existia,  onde  ela  afirma,  está  lá  em  poder  da  Administração, 
categoricamente que ela não tem interesse em fazer essas adequações. A partir daí nós ficamos nessa 
situação, ou a gente aprova e corre esse risco, ou nós vamos ter que procurar outra empresa. Isso que 
eu estou falando aqui é a expressão da verdade. O projeto está em poder da Administração, qualquer 
um de vocês, não precisa se basear no que eu estou falando, ou no que o advogado está falando, pode 
ir lá na Administração pegar o projeto e verificar se existe uma restrição que seja da TOPOCART com 
relação  ao  posicionamento  da  Comissão  de  Regularização  ou  Administração  de  Condomínio,  o 
advogado  falou  exatamente  isso,  ele  está  aqui  desafiado,  o  que  ele  disse  está  gravado,  ele  está 
desafiado  a  apresentar  qualquer  restrição  que   conste  no  projeto,  o  projeto  está  lá  a  disposição, 
obrigado!”  Em seguida o Presidente da mesa, Sr. Kleber, passou a palavra ao Sr. Síndico Edeon, que 
disse que seria bem rápido: “a gente conhece algumas situações aqui, o Francisco esclareceu algumas 
coisas que eu gostaria de falar aqui também, existe que a proprietária (Dra. Iracy) muito corretamente 
com relação às áreas verdes, áreas de recargas de aqüíferos etc e tal. O nosso condomínio, no início do 
nosso condomínio, quando as pessoas fizeram os projetos, ta lá nos mapas, tudo bonitinho, venderam 
os lotes, naquela época não tinham essas considerações, o cara queria vender lotes, se aqui coubessem 
2 frações ele queria botar 3, entendeu?, há muitos anos atrás quando foi feito o mapa. O condomínio 
não fraciona lotes. Não tem esse poder. Todos os lotes que foram constituídos em outras áreas, é o 
caso até de um lote ao lado da proprietária (Dra. Iracy) que veio aqui argüir sobre o assunto, todos os 
lotes, esse assunto foi passado por Assembléia e eles não foram criados. Eram lotes que existiam no 
meio do buraco, eram lotes que o cara fez lá em declividades altíssimas, de 40%, Todos os outros 
condomínios, todos os condomínios trabalham dessa forma, para adequar o projeto urbanístico que 
eles fazem, eles não podem dar prejuízo, você está abandonando o próprio condômino, todos fazem 
isso. Eu acho que lote no buraco não tem condições de regularizar, não, esse deve ir para onde? Foi 
feito diversas vezes aqui no condomínio e ninguém ganhou dinheiro com isso e foi uma forma pura e 
simplesmente técnica de resolver um problema e prestigiar um condômino que estava passando por tal 
dificuldade.  Ok?  Obrigado”.  O  Presidente  da  Assembléia  dando  prosseguimento  chamou  para 
discussão o próximo item da pauta - 3º – Necessidade de atualização e adequação da Convenção do 
Condomínio em função da legislação em vigor (CC e PDOT) e das adequações urbanísticas já 
realizadas  ao  longo  do  tempo (membramentos,  desmembramentos,  realocações  e  adesões  de 
lotes) e outras decorrentes do processo de regularização; - Passou a palavra ao síndico Sr. Edeon 
para prestar esclarecimentos sobre o assunto. O Sr. Edeon discorreu sobre o assunto e apontou que a 
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idéia  era  constituir  uma  Comissão  para  trabalhar  na  elaboração  de  uma  minuta  de  Convenção, 
atualizada,  consolidada  e  ajustada  a  toda  legislação  vigente,  para  aprovação  em Assembléia  com 
quorum qualificado (2/3 dos condôminos). Após o tradicional e longo debate e muitos argumentos e 
propostas, restaram 4 propostas para deliberação da Assembléia: 1ª proposta, de autor não identificado 
– Comissão composta de 9 membros, que recebeu 0 (zero) voto; 2ª proposta, também de autoria não 
identificada – Comissão composta de 11 membros, que recebeu 15 votos; 3ª proposta, de autoria da 
Drª. Iracy – Comissão composta de 11 pessoas (um representante de cada quadra) mais o Síndico e 
subsíndico, que recebeu 0 (zero) voto; e 4ª proposta, de autoria do Sr. Francisco – Comissão composta 
de 5 pessoas (1 representante para as quadras 1 e 2; 1 representante para a quadra 3; 1 representante 
para a quadra 4; 1 representante para a quadra 5 e 1 representante para as quadras 7, 9 e 10) mais o 
síndico  e  subsíndico,  que  foi  a  vencedora  com  104  votos.  Ficou  definido  que  o  advogado  do 
condomínio atuaria como assessor jurídico sem direito a voto na comissão. Foi decidido também, por 
unanimidade, que o síndico deveria incluir no edital de chamada da assembléia prevista para o dia 
28.03.2009, chamada para eleição dos membros componentes da comissão. O Sr. Kleber, Presidente 
da Assembléia colocou em discussão o item 4 da pauta -   4º – Formação de Comissão Eleitoral com 
vistas  às  Eleições  a  serem  realizadas  na  Assembléia  Geral  Ordinária   –  AGO  na  segunda 
quinzena do mês de abril de 2010 (Eleição de Síndico e Subsíndico e membros do Conselho). 
Após alertado que os membros da comissão eleitoral não podem participar de chapas candidatas, foi 
procedida a eleição dos 5 membros,  obtida a seguinte votação entre os que se candidataram: Sra. 
Waneide Alves de Ataides (02/65) – 85 votos; Sr. Kleber Magalhães de Amorim (3.4/A-06) – 83 
votos; Sr. Luiz Carlos Furoni (05/07) – 82 votos; Sra. Therezinha Villar Martins (01/C-03); – 80 votos; 
Manoel de Melo Fernandes (05/18) – 64 votos.  A Sra. Iracy Araújo de Abdel (04/C-01) obteve 33 
votos.  Nada mais  havendo a  tratar,  lavrei  a  presente  Ata,  que  após  lida e  aprovada vai  por  mim 
assinada e pelo Presidente.
 
_______________________________                   _____________________________
Kleber Magalhães de Amorim           Luiz Carlos Furoni       
Presidente                                          Secretário
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