
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 12.03.2006

Aos doze dias do mês de março do ano de dois mil e seis, às 10:00h, em segunda e última chamada, 
atendendo convocação para Assembléia Geral Extraordinária, reuniram-se na Quadra 3/2 – Área Verde (campo 
de futebol) do Residencial Quintas do Sol, ou se fizeram representar por procuração os Srs. condôminos: Jair de 
Souza Escovino (01/B-16); Therezinha Villar Martins (1/C-03); Elza Rocha de Souza (1/C-15, 1/C-17); Luciano 
Junker Marcelino (1/D-08); André Arantes Luciano (02/38); Alceu Luciano Barbosa (02/39, 02/99, 04/B-03, 
04/D-17); Carlos Roberto de Camargo (02-41); Pedro Borges de Lima (02/56); Francisco das Chagas Araújo 
Lima Júnior (02/95, 09/D-13, 09/D-14, 09/G-01, 09/G-02, 09/G-AEsp. e 3.2/C-38); Joice Arantes Luciano 
(02/98); Álcio Reis Dourado (04/A-17); Iranilton Araújo de Souza (04/C-03); Marcos Monteiro (04/C-28, 04/D-
13); Carlos Roberto Fernandes de Oliveira (04/D-01); Antonio Souza Ibiapina Parente (04/D-04); Lygia Maria 
B. de Mello I. Parente (04/E-10); Luiz Carlos Furoni (04/E-17, 05/07, 05/08, 05/12-B P/Proc., 05/12-C P/Proc., 
05/13, 05/20, 07/06, 09/A-01, 09/G-04, 3/3B-23, 3.4/B-01 P/Proc.); Glauco José Júnior (07/02); Rubens R. da 
Cruz (07/10); Bartira Machado Lopes (09/E-09); Denis Mendes da Silva (09/F-04); Marco Túlio Motta Santos 
(3.1/B-35, 3.1/B-39, 3.1/B-41); Edson Francisco Gomes (3.1/B-53); Norma Sueli Cassaro (3.2/C-14); Walter 
Antonio Santarém Malva (3.2/C-20); Amaro Ricarti de Santana Filho (3.2/C-20); Clésio Geraldo da Silva 
(3.2/D-39); Maria Angélica de Freitas (3.3/C-06); Samuel Costa da Silva (3.3/C-12); Índio Luiz Nunes da Rosa 
Júnior (3.3/C-18, 3.3/C-20); Mary Ângela C. Moraes (3.3/D-21); Roseli Torres de Paula (3.4/A-14); para 
deliberarem sobre os seguintes assuntos: 1 – Formação da Comissão Eleitoral com vistas às Eleições 
Gerais a serem realizadas na Assembléia Geral Ordinária – AGO de abril de 2006 (Eleição de Síndico 
e Subsíndico com mandato anual e Conselheiros (Titulares e Suplentes com mandato bienal); e 2 –
Assuntos Gerais. O síndico abriu a Assembléia que elegeu o Sr. Carlos Roberto de Camargo (02/41) e Sr. José 
Orlando Vilela Gomes (3.2/C-14), 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 a última Ata da 
Assembléia Geral Extraordinária; iniciada a reunião o Sr. Luciano Junker Marcelino (1/D-08) solicitou 
esclarecimentos do Síndico pela não remessa da ata aos condôminos, esclarecendo que teria um custo mínimo 
com cópias e remessas, reinvidicação endossada, também, pelo Sr. Índio Luiz Nunes da Rosa Júnior (3.3/C-18, 
3.3/C-20), pelo Sr. Luís Carlos (A-26) e pelo Sr. Amaury (3.4/B), o presidente da mesa inquiriu ao Sr. Síndico 
Luiz Carlos Furoni (04/E-17, 05/07, 05/08, 05/12-B P/Proc., 05/12-C P/Proc., 05/13, 05/20, 07/06, 09/A-01, 
09/G-04, 3/3B-23, 3.4/B-01 P/Proc.) sobre a viabilidade dessa remessa a todos os condôminos e, este falou 
sobre o custo adicional, que seria de mais ou menos, cinco mil cópias, fora o custo da remessa, reiterou que a 
mesma encontra-se no “SITE” do condomínio ou poderia ser adquirida pessoalmente na administração; nesse 
momento os condôminos se manifestaram por votarem a proposta e, por 19 votos a favor e 18 contra ficou 
acordado que seria feita uma consulta a todos os condôminos via boleto mensal, no qual seria inserido um 
espaço para que fosse marcado com um “X” se desejariam receber ou não a ata em casa; o Sr. Alceu Luciano 
Barbosa (02/39, 02/99, 04/B-03, 04/D-17) favorável também ao envio da ata lembrou que poderia ser 
distribuída aos condôminos sem aprovação e, na assembléia seguinte, após as devidas retificações, a mesma 
seria aprovada e registrada em cartório novamente; a Sra. Terezinha (1/C-03) sugeriu que fosse lida ao final 
de cada assembléia tudo o que foi redigido e as devidas retificações votadas e aprovadas na hora, aproveitou o 
momento e criticou a convocação que classificou como desnecessária, desgastante e que à afetava muito física, 
econômica e psicologicamente; o Sr. Amaury de Albuquerque Barros (3.4/B-05, 3.4/B-07 e 3.4/B-09) 
criticou a maneira como são feitas as reuniões do Conselho Fiscal e que de forma tendenciosa não levam as 

questões discutidas para serem deliberadas em assembléia, relatou, também, que as pautas de 
reivindicações discutidas em assembléia são “subtraídas” costumeiramente das atas; alguns condôminos se 
manifestaram a respeito da situação profissional do Sr. Valdir José Alves Barbosa, quando o Sr. Francisco 
(02/95, 09/D-13, 09/D-14, 09/G-01, 09/G-02, 09/G-AESP e 3.2/C-38), solicitou que, por ser um assunto muito 
polêmico, fosse colocada em discussão por último, em Assuntos Gerais; e as retificações da AGE anterior, após 
levantadas e elucidadas, seriam inseridas posteriormente na mesma; o Sr. Amaury de Albuquerque Barros 
(3.4/B-05, 3.4/B-07 e 3.4/B-09) acusou mais uma vez a inoperância da administração, a incompetência do 
Conselho em fiscalizar os “desmandos” da administração e ratificou a acusação da omissão de deliberações 
discutidas em assembléia e não redigidas em ata; o Sr. Carlos Roberto Fernandes de Oliveira (04/D-01), 
Presidente do Conselho Fiscal, pediu a palavra e rebateu as acusações do Sr. Amaury de Albuquerque Barros 
(3.4/B-05, 3.4/B-07 e 3.4/B-09), dizendo que eram acusações levianas, de pessoas “descontroladas”, sem 
conhecimento de causa e nem provas, e que o próprio secretário da mesa da assembléia anterior, que estava 
presente, confirmou que todos os assuntos discutidos em pauta foram inseridos na ata; o Sr. Carlos Fernandes, 
finalizou dizendo que todas as explicações necessárias à elucidação do caso do Sr. Valdir José seriam dadas no 
final da assembléia, pois, ele e outros condôminos tinham documentos em mãos que comprovavam a situação 
do profissional e da VJ Engenharia; o Sr Valdir José, se manifestou a respeito da sua situação profissional, 
explicando que havia no CREA apenas o registro de Técnico em Edificação e mostrando um envelope amarelo, 
explicou que ali estaria o seu histórico escolar e que o seu diploma como arquiteto estava em vias de 
reconhecimento no MEC e confirmou que estaria presente à reunião até o final para as devidas explicações; a 
Sra. Clara (3/3.C-18) pediu a palavra para solicitar mais esclarecimentos a respeito das assinaturas do 
engenheiro Jeovan Faleiro de Freitas, que se encontra na Espanha, nos contratos de edificação da portaria do 
Condomínio Quintas do Sol, pois o que se constatou foi que o Sr. Valdir José era quem administrava a obra sem 
que constasse nenhuma Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, em seu nome e que a administração e o 
conselho deveriam ser responsabilizados pelo fato; o Sr. Walter Antonio Santarém Malva (3.2/C-20), após 
solicitar ao presidente da mesa que se manifestasse apenas como condômino sem influenciar a decisão da 
assembléia, inquiriu ao Sr. Valdir José sobre a data da sua formação e estranhou o fato do mesmo, após relatar 
que se formou em 2000, não ter ainda o respectivo registro profissional do CREA; solicitou, ainda, que fosse 
votado a aprovação da ata da assembléia anterior; o presidente da mesa apresentou então, três opções: 1. 
Aprova a ata; 2. Reprova a ata; 3. Aprova com retificação; colocada em votação o item (3), aprova com 
retificação, ganhou por unanimidade, com uma abstenção da Sra. Bartira Machado Lopes (09/E-09), por alegar 
não ter participado da assembléia anterior. O Sr. André Júnior e a Srta. Joyce Luciano (02/98), filhos do Sr. 
Alceu (02/39, 02/99, 04/B-03, 04/D-17) e mais o Sr. Marcos Monteiro (04/C-28, 04/D-13), que estava 
passando mal, todos presentes à assembléia, delegou ao Sr. Alceu a responsabilidade por suas decisões em 
assembléia, à qual foi colocada em votação e 28 condôminos se manifestaram a favor e 4 (quatro) contra; a 



Sra. Terezinha (1/C-03) manifestou-se contra o mandato bienal para o Conselho Fiscal e anual para o de 
Síndico, ela defendeu que ambos deveriam ser anuais; o Presidente da mesa colocou, enfim, o primeiro item da 
pauta que era a formação da Comissão Eleitoral, com vistas às eleições gerais a serem realizadas na 
Assembléia Geral Ordinária – AGO de abril de 2006 (eleição de síndico e subsíndico, com mandato anual) e 
Conselheiros (titulares e suplentes), com mandato bienal; após elogios à atuação da comissão anterior pelo 
belo e competente trabalho realizado, a mesma foi convocada a dar continuidade e diante da anuência dos 
membros (houve a desistência de apenas um membro da comissão anterior, o Sr. Eduardo), esta foi acrescida 
de mais dois condôminos voluntários, ficando composta então pelos Srs.: Índio Luiz Nunes da Rosa 
Júnior (3/3.C-18); Jarbas Raimundo de Aldano Matos (01/B-12), ausente; Jair de Souza Escovino (1/B-16); e 

Pedro Borges de Lima (02/56), foi colocada em votação e,   por unanimidade, de 37 votos a favor foi 
confirmada a comissão; houve uma abstenção da Sra. Terezinha (1/C-03) por alegar não conhecer o 

condômino ausente, voluntário na comissão eleitoral, informação dada pelo Sr. Jair de Souza, membro da 
referida comissão; foi sugerido pela Sra. Terezinha (1/C-03) o envio trimestral dos boletos bancários à fim de 
esticar o prazo das idas e vindas às agências bancárias para agendamento, o Sr. Síndico relatou que iria 
estudar junto ao Contador a viabilidade da proposta; o Sr. Marcos Paulo (3/1A-18), solicitou que a assembléia 
se manifestasse à respeito da isenção de multas e juros para pagamento à vista, de débito constante do seu 
imóvel, no valor de R$2.143,78, proposta endossada, também, por outro condômino Sr. Luis Carlos (3/4A-26), 
com questionamento semelhante, a assembléia se manifestou favoravelmente mas, como é o último mês que 
antecede a próxima eleição, foi sugerido que a proposta fosse apreciada na gestão do próximo administrador; o 
Sr. Amaury (3.4/B) pediu a palavra e afirmou, mais uma vez, da “subtração” de assuntos discutidos em 
assembléia e a não inclusão nas atas, dizendo que as mesmas são “fabricadas”, aproveitou para lembrar que o 
Sr. Valdir José Alves Barbosa, foi convidado a trabalhar no condomínio por ele (em 2003), e uma das suas 
primeiras atribuições seria a elaboração do Plano Diretor, o qual nunca saiu do papel, reclamou das diversas 
exigências feita pela SEMARH às quais, inicialmente, estavam bem mais simples de serem cumpridas, mas, 
com o descaso e a falta de compromisso com a legalidade, gerou conseqüências irreversíveis para a qualidade 
de vida e para o meio ambiente, como a degradação de algumas áreas devido ao manejo de terra sem o devido 
licenciamento ambiental; lembrou que solicitou o ART do arquiteto, por ocasião da elaboração do projeto da 
portaria e a resposta foi que o mesmo já tinha sido assinado e encaminhado ao CREA com as taxas 
devidamente pagas, fato que ele desconhece em nome de Valdir José Alves Barbosa em levantamento feito por 
ele no referido órgão; o Sr. Carlos Fernandes (04/D-01) pediu a palavra rebatendo mais uma vez as acusações 
do Sr, Amaury (3.4/B), lembrando que ao assumir a presidência do conselho fiscal em 2004, já havia um 
contrato assinado com a empresa VJ Engenharia e não com o arquiteto Sr. Valdir José; foi levantado que a 
empresa não estava registrada no CREA, fato que o Sr. Valdir José alegou desconhecer e não estando com o 
registro atualizado, estaria portanto inabilitado à executar qualquer obra; o engenheiro que assina a Anotação 
de Responsabilidade Técnica – ART da obra da portaria do Condomínio Quintas do Sol é o Sr. Jeovan Faleiro de 
Freitas, bolsista da CAPES, e que se encontra na Espanha fazendo um curso de Doutorado em Engenharia Civil, 
embora o RT tenha sido o Sr. Valdir José sem que o mesmo apresentasse qualquer documento que o 
credenciasse para tal; o conselho, portanto, solicitou a rescisão do contrato com a VJ Engenharia e que 
procedesse as averiguações pertinentes às responsabilidades devidas; o Sr. Antonio Souza Ibiapina Parente 
(04/D-04) apresentou os documentos abaixo que comprovam a incapacidade técnica da referida empresa, 
assim como, o exercício ilegal da profissão do Sr. Valdir José Alves Barbosa pela inexistência do seu registro 
profissional bem como da sua empresa VJ Engenharia, anexo a esta ata: 1. Cópia da ART 017350/2002, de 
21/10/02, que tem como contratante e proprietário Luiz Carlos Furoni (09/A-01) e como Responsável Técnico o 
engenheiro Jeovan Faleiro de Freitas CREA/GO-8669/D; 2. Referente Processo nº 19526/2005, CREA-DF, ao Sr. 
Jair de Souza Escovino, que solicita informações acerca da existência de Anotação de Responsabilidade Técnica 
– ART, referente a portaria do Condomínio Quintas do Sol e do registro da empresa VJ Engenharia ou de 
alguma outra empresa em que Valdir José Alves Barbosa tenha alguma vinculação; 3. Ofício nº 0015/2006-
DDO/Gerência, CREA-DF, de 22 FEV 2006, encaminhado ao Sr. Jair de Souza Escovino (01/B-16), condômino, 
informando que não localizou registro da empresa VJ Engenharia e que o Técnico em Edificações Valdir José 
  Alves Barbosa teve seu registro cancelado nesta   Regional;   4.   Consulta   de   Anotação de 
Responsabilidade Técnica - ART nº 001011/2004 – Taguatinga – Autônomo, consta como Responsável Técnico 
o Sr. Jeovan Faleiro de Freitas CREA/GO-8669/D, consulta esta para a elaboração do projeto de arquitetura, 
fundação, cálculo e Responsabilidade Técnica da portaria do Condomínio Quintas do Sol; 5. Anotação de 
Responsabilidade Técnica – ART nº 001011, de 27 de abril de 2004, com taxa de R$372,00 / R nº 89460; 6. 
Parecer nº 18/2006-PJ e Processo/Protocolo nº 19526/2005, em que a Procuradoria Jurídica recomenda que 
seja aberto novo processo administrativo para apuração de exercício ilegal da profissão, nos termos do art. 6º, 
“a”, da Lei 5194/66, praticado pelo Sr. Valdir José Alves Barbosa, haja visto que, conforme noticiado no 
presente feito, é contratado pelo Condomínio em questão como arquiteto, sem no entanto, possuir o respectivo 
registro junto a este Conselho Profissional, recomenda, outrossim, seja apurada a existência da pessoa jurídica 
denominada VJ Engenharia, bem como, se a mesma se enquadra na hipótese prevista pelo art. 6º, “e”, da Lei 
5194/66; 7. Ofício nº108/2005–DIR/DDO, CREA-DF, de 16 NOV 2005, encaminhado ao Sr. Antonio Souza 
Ibiapina Parente (04/D-04), referente ainda à consulta a respeito de profissional no qual está protocolado no 
Conselho sob nº 17657/05, informando que o profissional Valdir José Alves Barbosa esteve registrado no CREA-
DF com o título de Técnico em Edificações sob nº 1840/TD, expedido em 06/09/1990 e cancelado em 
04/07/1997; 8. OF.PRES/SEGER nº 020/2006, CREA-GO, de 18 JAN 2006, informando que não consta registro 
profissional em nome de Valdir José Alves Barbosa em Goiás; 9. Contrato de elaboração de projeto que fazem 
entre si a VJ Arquitetura e Construções Ltda. CNPJ nº 37.132.156/0001-36 representado pelo sócio gerente Sr. 
Valdir José Alves Barbosa e a Sra. Maria do Carmo da Silva Vieira no Condomínio Quintas do Sol, Q. 2, lote 52, 
utilizando a carteira nº GO-8669/D do Sr. Jeovan Faleiro de Freitas na ART nº 003438 do CREA-DF; 10. Cópia 
da internet de uma relação de profissionais passíveis de cancelamento do seu registro e enquadrados no Art. 64 
da Lei nº 5194/66, na qual consta o nome do Sr. Valdir José Alves Barbosa, Reg. nº DF-001884/TD-1994; e 11. 
Cópia da página do Prossiga/IBICT/MCT referente a informações do pesquisador Sr. Jeovan Faleiro de Freitas, 
engenheiro, cursando Doutorado na Espanha (Catalunya), bolsista da CAPES; finalizando o Sr. Ibiapina (04/D-
04) de posse de um E-mail, de 05/12/05, do engenheiro Sr. Jeovan, que “assina” a ART da portaria do 
Condomínio Quintas do Sol, desconhece a pessoa que utiliza indevidamente seu nome para assinar tais 
projetos, inclusive, relatou que o período compreendido entre 2002 e 2005 houve 55 anotações de ART's em 



seu nome, indevidamente, e que a mais recente foi em janeiro de 2005; frisou que está entrando na justiça 
brasileira para responsabilizar criminalmente as pessoas envolvidas, inclusive por danos morais; a Sra. Ângela 
(3.3/D-21) pediu a palavra e se disse “pasma” com a quantidade de denúncias apresentadas, reclamando do 
modo como são feitas as votações, deu como exemplo a eleição para a escolha da portaria em que apenas três 
pessoas decidiram devido à posse de procurações e dos votos pela quantidade de lotes que possuem, 
aproveitou para classificar a mesma como uma obra faraônica e desnecessária que poderia ter sido mais 
simples, como é o próprio condomínio e térrea para atender a todos, principalmente idosos e aos portadores de 
necessidades especiais; o Sr. Pedro Borges de Lima (02/56) solicitou voluntários para compor a Associação dos 
Moradores do Quintas do Sol (AMOSOL), que só existe no papel, frisando que são necessários 37 condôminos, 
tal associação trabalhará, principalmente, na titulação da terra aos moradores e na elaboração do Plano Diretor 
e com isso encurtar o caminho para a sua regularização; o Sr. Índio apresentou vários questionamentos a 
respeito da capacidade do Conselho Fiscal em levantar os documentos acima, feitos pelo Sr. Ibiapina (04/D-04) 
com relação à atuação do Sr. Valdir Barbosa, sugerindo responsabilizar a administração e o conselho pelas 
irregularidades apresentadas, responsabilizar também, na pessoa do Sr. Jeovan Faleiro, Engenheiro, através de 
uma auditoria particular para apurar as responsabilidades, sugeriu a convocação de nova assembléia para votar 
o afastamento do síndico e do conselho até que os fatos levantados fossem esclarecidos; o Sr. José 
Guimarães, advogado do condomínio, lembrou que pela Convenção do Condomínio são necessários 2/3 dos 

condôminos para destituir ou afastar a administração e que o juridicamente correto seria convocar nova 
assembléia, no menor prazo possível, previsto na convenção ou no regimento interno, com a referida pauta; o 
Sr. Carlos Camargo (02-41), presidente da mesa, fez constar em ata seu protesto pelos benefícios negados aos 
moradores da sua quadra, ao longo da rodovia do sol, relatando que o único benefício recebido até hoje foi o 
asfaltamento da referida rodovia, citou o problema de segurança, da falta de muro nos fundos da sua quadra e 
da enxurrada que é canalizada desde o Jardim Botânico VI, de forma indevida, ora para o leito da rodovia, ora 
para um manilhamento mal dimensionado e alternado, com trechos à céu aberto, impossibilitando alguns 
moradores de acessar o próprio imóvel quando a chuva é intensa, com perigo da enxurrada carregar o próprio 
carro; cobrou, também, do síndico que informasse, por ocasião do envio mensal dos boletos, informações 
pertinentes ao processo que se encontra na SEMARH referente à regularização do condomínio e ao 
cumprimento das exigências solicitadas através de relatórios exigidos pelos órgãos ambientais; o presidente da 
mesa Sr Carlos Camargo (02-41), impossibilitado de continuar passou neste momento sua função ao Sr. 
Francisco das Chagas Araújo Lima Júnior (02/95, 09/D-13, 09/D-14, 09/G-01, 09/G-02, 09/G-AESP e 3.2/C-
38); foi colocado em votação a rescisão do contrato com a VJ Engenharia, do Sr. Valdir, apesar do conselho já 
ter pedido o seu afastamento como frisou o seu presidente, e a assembléia aprovou por unanimidade a 
rescisão do contrato; o Sr. Rubens R. da Cruz (07/10) lembrou aos condôminos da seriedade do trabalho do 
conselho e que existem leis para julgar quaisquer irregularidades cometida e, caso existam, serão apuradas no 
fórum competente sem julgamentos prematuros ou precipitados, conclamou à reflexão e conclamou a todos 
para participarem das reuniões do conselho, que são de três a quatro por mês; o presidente da mesa colocou 
em votação a proposta de se convocar uma nova assembléia para deliberar sobre as pautas discutidas: 1º -
Afastamento imediato do síndico: houve 17 votos; 2a. - Deliberar sobre o não acatamento de procurações para 
o presente pleito: aprovado por unanimidade; 3º - Um voto por condômino presente, sem considerar o nº de 
lotes que possua: aprovada por unanimidade; o presidente da mesa encerrou a assembléia e aprovou a 
convocação de uma nova Assembléia Geral Extraordinária - no menor prazo possível, previsto na convenção e 
no regimento interno, com as seguintes pautas: 1º – Deliberação sobre o afastamento do síndico; 2º -
Não acatamento de procurações; 3º - Um voto por condômino presente independente do número de 
lotes que possua; às 15:30h, nada mais havendo a tratar para esta AGE, lavrei a presente Ata que após lida e 
aprovada vai por mim assinada e pelo Presidente.

Carlos Roberto de Camargo José Orlando Vilela Gomes     
Presidente Secretário


