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ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÃlfIA DE 08.0~~~~~{)j

Aos oito dias do mês de março do ano de 2009,· às 0~3..0~ ..em..s.e~[~_.última_._. ".'_
chamada, atendendo convocação para Assembléia Geral Extraordinária, reuniram-se no
Condomínio Quintas do Sol no lote nO02 no Conjunto A da Quadra 3.2, os condôminos:
Fernando Florentino da Silva (011E-03); Therezinha Villar Martins (0l/C-03);
Edmundo Veras dos Santos Filho (02114); Gláucia Studart Batelli (02/SS); Vera Lúcia
Ariza Gonçalves (02/87); Rogério César Mateus Correa (04/C-OI-A e 3.l/A-18);
Romulo de Oliveira Neves (04/C-26); Neivaldo Sampaio de Oliveira (04/E-16); Flávio
Luiz Barros da Costa (04/E-18); Gilson Dias Pereira (04/G-04); Francisco das Chagas
Araújo Lima Júnior (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-08, 09/G-08-A, 09/G-08-B, 09/G-08-C,
09/G-09, 09/G-09-A, 09/G-09-B, 09/G-09-C); Maria José Borges Vivas (OS/02); Luiz
Carlos Furoni (OS/03-A, OS/03-B, OS/07, OS/08, OS/09, OSI13, OS/13-G, OS/20-A-COM,
OS/20-COM, 07/06, 09/G-04); Vailson Rodrigues de Sousa e Outros (07/07); João
Carlos Couto Lossio Filho (07118-01, 07118-02, 07118-03, 07/18-0S, 07118-07, 07118-
09, 07119-01, 07119-02, 07/19-04, 07119-06, 07119-07, 07/20-02, 07/20-04, 07/20-06,
07/20-08, 07/20-10, 07/20-14, 07/20-24, 09/G-30-A); Vânia Luiz Brandão (09/A-02);
Wagner Ribeiro Perez Barbosa (3.l/A-44); Dorly Carla Valdez (3.l/A-S4); Tatiane
Ribeiro de Araújo - Cônjuge Edeon Vaz Ferreira Júnior (3.2/A-SO); Norma Sueli
Cassaro (3.2/C-14); Walter Antonio Santarém Malva (3.2/C-20); José Dideus Silvestre
(3.2/C-34); Sergio Monteiro de Lima Furtado (3.2/C-36); José Geraldo Gomes Junior
(3.2/C-42); Ana Luiza de Lemos Mello (3.2/D-ll); Patrícia Andrade Pertence Guedes
(3.2/D-23); Nilce Maria Jacobs Freire da Silva (3.2/D-37); Lendro Puccini Secunho
(3.3/A-22); Érico Borges Paes de Barros (3.3/C-06); Fabíloa Orlando Calazans (3.3/C-
20); Rumberto Barbosa de Castro (3.3/D-13); Karen Bezerra Rocha/Karina (3.3/D-27);
Glícia Andrade de Albuquerque Barros (3.4/B-OS); e os condôminos que se fizeram
representar por procuração: José da Silva Garrote (0l/D-06, 04/D-03, 04/D-ll,
3.l/A-08, 3.2/A-36, OS/OS-A, OS/OS-B, OS/06, OS/06-A e OS/06-B); Felipe Ernesto
Cavalcante Garrote (04/B-04); Laura Nobre VeIos o ( 07116-01, 07116-02, 07116-07,
07/16-09, 07/17-01, 07/17-03, 07/l6-0S, 07/17-07, 07/17-09, 07/17-10, 07/17-11,
07117-13); Bryan Renk Bakker (09/C-Ol); Álvaro Luis Pereira Ribeiro (09/G-02); Nirio
Augusto Cavalcanti (3.3/D-03), 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
- de 26 de abril de 2009; 2 - Proposta de dação dos lotes 11 e 21 da Qd. 02, do Sr.
Everett Lee, em troca do seu débito dos oito lotes (não demarcados), no
condomínio; 3 - Processo de regularização - informações gerais da Comissão. O
Síndico Sr. José Orlando Vil ela Gomes, inicialmente, parabenizou as mulheres pela
comemoração ao Dia Internacional da Mulher e atendeu em seguida a uma solicitação
da Condômina Sy-a.Therezinha Villar Martins (0l/C-03) que pediu para ler o texto da lei
4.307/09, a qual proíbe o fumo em recintos coletivos públicos ou privados no DF. Em
seguida o Sr. Síndico solicitou candidatos para presidir a AGE; o Sr. Luiz Carlos Furoni
(09/G-04) se voluntariou e sendo o único candidato, foi eleito por unanimidade como
presidente da AGE. O Presidente da Mesa convidou o Sr. Rogério César Mateus Correa
(3.l/A-18) para secretariar os trabalhos. O Presidente eleito Sr. Furoni, iniciou lendo o
edital de convocação. e em seguida a Ata da Assembléia Geral Extraordinária de
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16/1112008. Colocada em votação a Ata foi aprovada por wtià~ijii:~~:~Ltt\;tS1Ji~l.JlJBíil~íçlW~JfjdWjb!
Orlando Calazans (3.3/C-20), solicitou que os membros do Consem(\j?fE:i~ál e da
Comissão Executiva que trata da regularização do Condom!ínio se apresentassem, o que ).--------- __. . ._. .__._.•.•_._•••._.•_"_....._I

foi feito. O Sr. Furoni passou para o primeiro item d~it:W~~M~.Ja:r.ir,5l9rPJ.~~~e..~~3a;;;;:h ;
Comissão Eleitoral com vistas às Eleições Gerais paralc.S:~M~~Q;~j~~síndico com" .. .
mandato anual, a serem realizadas na Assembléia Geral Ordinária - de 26 de abril
de 2009. A Sra. Fabíola Orlando Calazans (3.3/C-20) lsolicitou eS9l~X~8wt\ú~ntosà
respeito das responsabilidades da Comissão Eleitoral. O Sli. Furoni leu Q$)~~g~s sobre \
o processo eleitoral previstos no Regimento Interno, esclarecendo--que ..(')s-membres--da..·--- _.!
Comissão Eleitoral não podem participar do pleito eleitoral como candidatos. O
Presidente solicitou candidatos para a formação da Comissão Eleitoral, que será
composta por cinco membros. Candidataram-se o Sr. Luiz Carlos Furoni (09/G-04), Sr.
José Orlando Vil ela Gomes (3.2/C-14), SI. João Carlos Couto Lóssio Filho (09/G-30-
A), Sr. Rogério César Mateus Correa (3.1IA-18) e Sra. Patrícia Andrade Pertence
Guedes (3.2/D-23). Colocados em votação os candidatos foram aprovados por
unanimidade. Em seguida o Presidente passou para o item n° 2 - Proposta de dação dos
lotes 11 e 21 da Qd. 02, do Sr. Everett Lee, em troca do seu débito dos oito lotes
(não demarcados), no condomínio, e convocou o Sr. Síndico Vilela para explicar a
questão da dação dos lotes 11 e 21 do espólio do Sr. Everett Lee, como forma de
pagamento da dívida provenientes dos oito lotes do referido espólio. O SI. Vil ela
explicou que já teria levado à apreciação do Conselho Fiscal e leu parte da Ata
decorrente da reunião realizada no dia 21/02/2009, em que o referido Conselho
apresentou parecer favorável pela transação. Informou que os lotes existem somente no
papel, nunca foram demarcados e nunca demandaram qualquer benefício, serviço ou
apoio do condomínio; e a reivindicação envolve duas situações: a primeira seria unificar
os seis lotes remanescentes do espólio em um único lote e mantê-Io integrado ao
Condomínio, pagando apenas uma taxa ordinária; outra opção seria, após a unificação, a
exclusão do lote remanescente do condomínio por não demandar qualquer tipo de
benefício ou serviço do mesmo. A Sra. Therezinha questionou o valor dos lotes na
dação em pagamento. O Presidente da Mesa, explanou sobre o histórico do caso e
apresentou as seguintes propostas: aceitar a dação' em pagamento da dívida, o
membramento dos lotes restantes e sua exclusão do condomínio ou aceitar a dação, o
membramento dos lotes restantes e a permanência no condomínio. O Sr. Humberto
Barbosa de Castro (3.3/D-13), lembrou a necessidade de efetuar a transação enquanto o
inventário estiver aberto. O Sr. Amaury de Albuquerque Barros (3.4/B-05), questionou
a ausência de um advogado para analisar a questão. O Sr. Rogério informou que
entende como justo o valor de avaliação dos lotes. Submetida à votação, a proposta de
aceitar a dação dos lotes como pagamento das dívidas, o membramento dos lotes
restantes e a sua permanência no condomínio foi aprovada por unanimidade. Em
seguida, o SI. Furoni passou para o último item do edital de convocação e explanou
sobre os trabalhos para o processo de regularização. Apresentou problemas detectados
como a inclusão de quatro lotes dentro do projeto sem que façam parte do condomínio,
sobre a área do Espólio do SI. Everett Lee e áreas de uso coletivo do condomínio
lançados no projeto como áreas verdes. O SI. Amaury de Albuquerque Barros (3.4/B-
05), interveio, solicitando mais pragmatismo na apresentação e alegou que essas
questões deveriam ser tratadas pela Topocart. O Sr. José Geraldo Gomes Junior (3.2/C-
42), questionou quais seriam os próximos passos no processo de regularização e um
cronograma para os mesmos. O SI. Furoni informou que será feito gestão junto ao SI.

,~ 'J!=3
Avenida do Sol Km 3 - Residen ial Quintas do Sol- Quadra 03 Rua 306 - Portaria - CEP 71680-370 - Jardim Botânico/DF

Tel.: 61 3427.0593 - Fax: 61 30342325 - site: www.residencialquintasdosol.com.br - email: quintasdosol@brturbo.com.br

http://www.residencialquintasdosol.com.br
mailto:quintasdosol@brturbo.com.br


)uintas do Sol

Ivan Alves Corrêa, a depender de parecer jurídico, para a elaboração de um Aditivo à
Escritura Pública Declaratória, delegando poderes à AMOSOL (Associação dos
Proprietários e Moradores do Condomínio Quintas do Sol), para a criação de lotes na
Quadra 04 para fazer frente a possíveis demandas de frações vendidas ou prometidas à
venda em duplicidade, matéria não votada em assembléia e que será discutida ainda
pela Comissão Executiva Permanente para condução do Processo de Regularização do
Condomínio que formatará proposta que será levada para aprovação em Assembléia
futura. O Sr. Humberto questionou se o projeto apresentado ao Grupar já era definitivo
ou houve novas alterações. O Sr. Furoni respondeu que há correções a serem feitas e
serão efetuadas novas inclusões. A Srta. Karina (3.3/D-27), expôs que para subsidiar os
trabalhos na Comissão Executiva Permanente para condução do Processo de
Regularização do Condomínio seria recomendável a contratação de um advogado. O Sr.
Vil ela lembrou que o condomínio tem um advogado e este seria convidado a
acompanhar todos os passos para a regularização, citou também, como segunda opção,
o advogado Mario Gilberto, que acompanha os processos das etapas 1 e 2 do Jardim
Botânico e Solar de Brasília. O Sr. Durval Espindola Pereira Filho informou que os
casos acompanhados pelo citado advogado, ainda assim, terminaram embargados. O Sr.
Francisco propôs o prazo de 30 dias para tentar primeiramente o acordo extrajudicial
com Sr. Ivan. A Sra. Fabíola propôs um prazo inferior de 15 dias. O Sr. Amaury
informou que o Sr. Ivanjá deu a procuração necessária a AMOSOL e que não precisaria
mais contactá-lo. O Sr. Furoni discordou, e afmnou que a procuração não era suficiente,
lendo-a em seguida. O Sr. Furoni, também, sugeriu o prazo de 30 dias para o acordo. O
Sr. Francisco apresentou nova proposta com prazo de 60 dias para que a comissão
apresente o projeto final, seja por meio de acordo extrajudicial, ou com proposta de
acionar o Sr. Ivan. O Sr. Vilela propôs como prazo a data da AGO a ser realizada em
26/04/2009. O Sr. Francisco insiste pelo prazo de 60 dias para a apresentação do projeto
final. Foram levadas à votação as propostas de apresentação do projeto final, com o
acordo firmado com o Sr. Ivan ou no caso de negativa deste, a proposta de acioná-lo,
para o prazo de 60 dias ou com prazo até a AGO de 26/04/2009. Contados os votos a
primeira opção recebeu 71 votos a favor e a segunda opção 22 votos. Portanto foi
aprovada a proposta do prazo de 60 dias para a conclusão e apresentação do proj eto
fmal de regularização. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a Assembléia Geral
Extraordinária. E eu, Rogério César Mateus Correa, Secretário da Mesa, lavrei a
presente Ata, que vai por mim assinada e pelo Presidente, Luiz Carlos Furoni.

tF~DU<-'I(tfiZC lOSFuroni
Presidente
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Ivan Alves Corrêa, a depender de parecer jurídico, para a elaboração de um Aditivo à
Escritura Pública Declaratória, delegando poderes à AMOSOL (Associação dos
Proprietários e Moradores do Condomínio Quintas do Sol), para a criação de lotes na
Quadra 04 para fazer frente a possíveis demandas de frações vendidas ou prometidas à
venda em duplicidade, matéria não votada em assembléia e que será discutida ainda
pela Comissão Executiva Permanente para condução do Processo de Regularização do
Condomínio que formatará proposta que será levada para aprovação em Assembléia
futura. O Sr. Humberto questionou se o projeto apresentado ao Grupar já era defInitivo
ou houve novas alterações. O Sr. Furoni respondeu que há correções a serem feitas e
serão efetuadas novas inclusões. A Srta. Karina (3.3/D-27), expôs que para subsidiar os
trabalhos na Comissão Executiva Permanente para condução do Processo de
Regularização do Condomínio seria recomendável a contratação de um advogado. O Sr.
Vilela lembrou que o condomínio tem um advogado e este seria convidado a
acompanhar todos os passos para a regularização, citou também, como segunda opção,
o advogado Mario Gilberto, que acompanha os processos das etapas 1 e 2 do Jardim
Botânico e Solar de Brasília. O Sr. Durval Espindola Pereira Filho informou que os
casos acompanhados pelo citado advogado, ainda assim, terminaram embargados. O Sr.
Francisco propôs o prazo de 30 dias para tentar primeiramente o acordo extrajudicial
com Sr. Ivan. A Sra. Fabíola propôs um prazo inferior de 15 dias. O Sr. Amaury
informou que o Sr. Ivanjá deu a procuração necessária a AMOSOL e que não precisaria
mais contactá-lo. O Sr. Furoni discordou, e afIrmou que a procuração não era sufIciente,
lendo-a em seguida. O Sr. Furoni, também, sugeriu o prazo de 30 dias para o acordo. O
Sr. Francisco apresentou nova proposta com prazo de 60 dias para que a comissão
apresente o projeto fInal, seja por meio de acordo extrajudicial, ou com proposta de
acionar o Sr. Ivan. O Sr. Vilela propôs como prazo a data da AGO a ser realizada em
26/0412009. O Sr. Francisco insiste pelo prazo de 60 dias para a apresentação do projeto
[mal. Foram levadas à votação as propostas de apresentação do projeto fInal, com o
acordo fIrmado com o Sr. Ivan ou no caso de negativa deste, a proposta de acioná-lo,
para o prazo de 60 dias ou com prazo até a AGO de 26/04/2009. Contados os votos a
primeira opção recebeu 71 votos a favor e a segunda opção 22 votos. Portanto foi
aprovada a proposta do prazo de 60 dias para a conclusão e apresentação do projeto
[mal de regularização. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a Assembléia Geral
Extraordinária. E eu, Rogério César Mateus Correa, Secretário da Mesa, lavrei a
presente Ata, que vai por mim assinada e pelo Presidente, Luiz Carlos Furoni.

IF~=<A-'I(riiZC rlOSFuroni
Presidente
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