
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 12.11.2006

Aos doze dias do mês de novembro do ano de dois mil e seis, às 09:30h, em segunda e última chamada, atendendo 
convocação para Assembléia Geral Extraordinária, reuniram-se na Quadra 306 Lote n° 02 (ao lado da Portaria da Quadra 3) os 
condôminos: Alédio Pinheiro Fernandes (01/A-12); Kátia Denise de Carvalho Klier (01/A-18); Jair de Souza Escovino (01/B-
16); Therezinha Villar Martins (01/C-03); Jaime Valderrama Herrera (01/C-04); Marcelo de Queiroz Ramos (01/C-16); Nassara 
Maria Vieira de Queiroz Brito (02/05 e 04/A-07); Alexandre José Sloboda de Andrade (02/07); José Luiz Brandão Faria (02/28 
e 02/29); José Eugênio Monteiro da Silva (02/40); Talis Ferreira da Paixão (02/45); Waneide Alves de Ataides (02/65); Ezer 
Pereira Barros (02/80); Ivone Martins de Moraes (02/92); Estanislau Luciano de Oliveira (02/97), Alceu Luciano Barbosa Junior
(04/B-03); Eudilane Moura Tavares (04/B-16); Francisco Rodrigues do Nascimento (04/C-11); Carlos Roberto Fernandes de 
Oliveira (04/D-01); Henrique Correa Soares (04/E-13); Neivaldo Sampaio de Oliveira (04/E-16); Paulo Alfredo Mainieri (04/F-
01, 04/F-06, 04/F-08, 04/F-10); José Luiz, Edálio e Anderson (04/F-05); Albanise de Moura Coelho (04/F-14, 09/A-05); Diolino 
da Conceição de Souza (04/G-13, 04/G-15); Miguel Gomes da Silva (04/G16, 3.3/D-19); Maria Cláudia Pereira Valverde (04/G-
17); Luiz Carlos Furoni (05/07, 05/08, 05/12, 05/13, 05/20-COM, 07/06, 09/A-01, 09/G-04); Denis Manoel de Melo Fernandes 
(05/18); Rubens R. da Cruz (07/10); Maria Luiza Monteiro da Silva (09/B-06); Gizelia Oliveira Chaves (09/C-10); Francisco das 
Chagas Araújo Lima Júnior (09/D-13-COM, 09/D-14-COM, 09/G-01, 09/G-02, 09/G-AESP.); João Carlos Couto Lóssio Filho 
(09/G-31); Marcos Penido Consone (3.1/A-32); Esmeralda Martins Mesquita (3.1/A-34, 3.2/C-38, 3.2/D-41); Neusa de Sousa 
Oliveira (3.1/B-11); Fernando Moreira (3.2/A-08); Luís Afonso Gomes Vieira - cônjuge Carla S. e Sá Gomes (3.2/A-16); 
Marinilza Pereira Lima (3.2/A-24, 3.4/A-22, 3.4/C-04); Tatiane Ribeiro de Araújo (3.2/A-50); Augusto Gonçalves Ferradaes –
cônjuge Márcia R. O. Ferradaes (3.2/B-25); Denize Mega (3.2/C-12); Norma Sueli Cassaro (3.2/C-14); Luís Felipe Câmara 
Ferro (3.2/C-16); Walter Antonio Santarém Malva (3.2/C-20); Sergio Monteiro de Lima Furtado (3.2/C-36); Antonio Manoel 
Fernandes Lopes (3.2/C-40); José Maria Paula Rodrigues (3.2/D-09); Ana Luiza de Lemos Melo (3.2/D-11); Marinalva Pereira 
Lima (3.3/A-04); Luciene Teresinha Mateus Silva (3.3/A-08); Sônia Maria Ferreira da Silva Avolio (3.3/A-24); Guenther Peters 
(3.3/A-26); Paulo Afonso Barros (3.3/A-28); Allan Cassaro/Deborah Maria (3.3/B-23); Maria Angélica de Freitas (3.3/C-06); 
Roseli Torres de Paula (3.4/A-14), Glícia Andrade de Albuquerque Barros (3.4/B-05, 3.4/B-07, 3.4/B-09); Moacyr Fernandes 
da Cruz (3.4/D-05, 3.4/D-07); Anderson Rodrigues Marinheiro (3.4/D-09), Luiz Márcio Takayoshi Ueno (3.4/E-02) e os 
condôminos que se fizeram representar por procuração: 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); Lina Melo Freitas, Camila Pinheiro de Oliveira e Daniela Câmara Machado (02/33); Alceu Luciano Barbosa 
(02/39, 02/99, 04/D-17-COM); Expedito Caetano Leão (02/53, 3.4/B-03); Maria Raquel Paiva (09/G-18); Daniela Câmara 
Machado (3.1/B-37); Marcelo Machado (3.3/B-05, 3.3/B-07); Yedda Gomes de Andrade Moccio (3.4/B-01), para deliberarem 
sobre os seguintes assuntos: 1 – apresentação de Propostas para elaboração dos Projetos necessários ao cumprimento das 
Exigências e Condicionantes estabelecidas pela SEMARH, relacionadas com a Licença de Instalação do Condomínio 
Quintas do Sol; 2 – fixação de taxa extra para a elaboração dos projetos executivos e ambientais; 3 - apreciação e 
deliberação sobre proposta de orçamento ordinário a ser praticado até abril de 2007; 4 – apresentação e deliberação de 
propostas de outras empresas terceirizadoras de prestação de serviço; 5 – assuntos gerais. O síndico abriu a Assembléia 
que elegeu o Sr. Carlos Roberto Fernandes de Oliveira (04/D-01) e a Sra. Waneide Alves de Ataídes (02/65), Presidente e 
Secretária da mesa, respectivamente, aceitos por unanimidade dos presentes. O Presidente da mesa abriu a sessão lendo o 
edital de convocação da AGE; iniciada a reunião, foram lidas duas atas referentes à Assembléia realizada no dia 25 de junho 
de 2006, uma relativa aos assuntos constantes do edital de convocação e outra sobre a realização das eleições da nova 
Administração do Condomínio. O Sr. Amaury de Albuquerque Barros (3.4/B-05, 3.4/B-07, 3.4/B-09), solicitou que fosse 
apresentada a ata do dia 23 de abril de 2006, pois o que existe é um extrato de ata que não tem valor legal e, em função 
disso, não se deveria aprovar a ata da última Assembléia. O Síndico esclareceu que foi cobrado mais de uma vez da Sra. Perla 
Alvez Motta Santos e do Sr. Rubens Rodrigues da Cruz, Secretária e Presidente, respectivamente, da referida Assembléia, 
sendo confeccionado apenas o referido Extrato, o qual foi registrado em cartório. Allan Cassaro (3.3/B-23), questionou se 
havia alguma deliberação regimental que impediria de se aprovar atas atuais se atas anteriores não estivessem ainda 
aprovadas. O Presidente esclareceu que não e, após mais algumas intervenções sobre o assunto, houve o entendimento de 
que a ata da Assembléia de 25 de junho poderia ser submetida à aprovação e que a atual Administração deve providenciar o 
mais breve possível, com base na degravação em arquivo, a ata que está em aberto. O Presidente daquela Assembléia, Sr. 
Rubens, apresentou-se posteriormente e manifestou seu desejo de concluir o trabalho. A Sra. Therezinha Villar Martins 
(01/C-03) conclamou que as pessoas fossem mais responsáveis quando se comprometessem com tais funções e que fosse 
movida uma ação de perdas e danos contra a Sra. Perla. A Sra. Ivone Martins de Moraes (02/92), propôs que as atas fossem 
votadas, já que não havia nenhum impeditivo para tal e que as decisões tomadas em Assembléia são soberanas. Realizada a 
votação, houve 103 (cento e três) votos a favor da aprovação e 2 (dois) votos contra. Foram feitas duas ressalvas: o Sr Jaime 
Valderrama Herrera (01/C-04) propôs que as atas devem registrar apenas os assuntos mais importantes e o Sr. Sr. Amaury de 
Albuquerque Barros (3.4/B-05, 3.4/B-07, 3.4/B-09) ressaltou que a ata da Assembléia de 23 de abril deve ser apresentada na 
próxima assembléia. Iniciando o rol de assuntos a serem tratados, o Síndico passou a relatar o item 1 - apresentação de 
Propostas para elaboração dos Projetos necessários ao cumprimento das Exigências e Condicionantes estabelecidas pela 
SEMARH, relacionadas com a Licença de Instalação do Condomínio Quintas do Sol. Em resposta a uma carta convite 
expedida, as empresas Topocart Topografia Engenharia e Aerolevantamentos Ltda, Geológica Consultoria Ambiental Ltda, 
Ecotech Engenharia e Tecnologia Ambiental Ltda e a Mérito Engenharia Ltda, apresentaram propostas com um valor médio de 
R$ 177.000,00 (cento e setenta e sete mil reais) para execução dos seguintes trabalhos: a) Projeto Planimétrico Cadastral e 
Memorial Descritivo com mapas de declividade; b) Concepção Urbanística e Ajustes no Parcelamento Atual; c) Projeto de 
Drenagem Pluvial; d) Projeto do Sistema de Abastecimento de Água; e) Projeto de Controle e Monitoramento Ambiental; f) 
Sistema de Drenagem Pluvial com Projetos de Caixas de Recarga do Aqüífero, Bacias de Detenção ou Retenção, Estudos 
Hidrológicos e Hidráulicos; e g) Inventário Florístico com ênfase em Educação Ambiental. O Síndico informou que está 
constituindo uma comissão de condôminos, composta por engenheiros (civil, agrônomo e florestal), arquitetos urbanistas e 
um advogado para, voluntariamente, prestar uma assessoria técnica ao Síndico e ao Conselho Fiscal na avaliação das 
propostas e acompanhamento dos trabalhos, tanto junto à empresa contratada quanto nos órgãos intervenientes no processo 
de licenciamento ambiental. O Sr. João Carlos Couto Lóssio Filho (09/G-31) e o seu vizinho Rogério Jaguaribe (vizinhos do Sr. 
Victor Piscinas) na Qd. 10, solicitaram a palavra e disseram que são proprietários de uma chácara de 2ha (20.000m²) cada; o 
acesso é feito por dentro do Condomínio Quintas do Sol; ambos estão em processo de fracionamento das áreas, que são 
particulares, este último já com o memorial descritivo do fracionamento e o PRAD (Plano de Recuperação de Área 
Degradada), para fins do loteamento; propuseram que as áreas sejam incorporadas ao Condomínio Quintas do Sol, por 
ocasião da elaboração do Projeto Urbanístico que será atualizado com as devidas adequações existentes, sem prejuízo do 
nosso processo de regularização; em contrapartida, o condomínio, além do benefício financeiro das taxas ordinárias que iria 
receber desta incorporação, receberia, ainda, mais 10% destes lotes desmembrados de cada quinhão de 2ha; essas área 
incorporadas poderiam constituir as quadras 6 e 8, que não existem em nosso Condomínio. O Síndico concluiu dizendo que a 
comissão referida anteriormente irá estudar a viabilidade dessa incorporação para deliberação na próxima assembléia geral. 
Logo em seguida, o Síndico passou ao item 2 - fixação de taxa extra para a elaboração dos projetos executivos e 



ambientais. O Síndico foi convidado a apresentar a proposta de instituição de taxa extra para elaboração dos projetos 
necessários ao cumprimento das exigências e condicionantes da SEMARH, relacionadas com a Licença de Instalação do 
Condomínio. Informou que a média de preços cobrados pelos projetos seria de R$ 177.000,00 (cento e setenta e sete mil 
reais) e que, para cobrir esse custo, propõe a cobrança de uma taxa extra de 6 (seis) parcelas de R$ 60,00 (sessenta reais) a
partir de 10 de dezembro de 2006. Colocada em votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. No item de pauta n° 3 -
apreciação e deliberação sobre proposta de orçamento ordinário a ser praticado até abril de 2007, o Síndico apresentou 
proposta do plano de trabalho para o mandato vigente e as necessidades orçamentárias correspondentes. Discorreu 
rapidamente sobre o plano de trabalho que deveria ser implementado, citando a continuidade da edificação do muro; 
aquisições de frações para a interligação da Qd. 1; pavimentação de cem metros da interligação da Qd. 4 com a Qd. 9 (há, 
aí, impedimento legal por conta de desapropriação); pavimentação da pista final da Qd. 10 até próximo ao riacho; 
recuperação do asfalto e drenagem da Qd. 9, a qual está em fase final de recuperação; interligação da Qd. 3 com a Qd. 5; 
aquisição e pavimentação dos raios de giro; e continuidade na execução dos poços de recarga do aqüífero, entre outros. 
Quanto à necessidade de recursos, ressaltou que desde abril de 2003 não há majoração da taxa ordinária, apesar dos 
aumentos anuais dos tributos do governo, do dissídio coletivo anual da categoria dos servidores de segurança, limpeza e 
conservação e da demanda por obras do condomínio e, sugeriu aumentar a taxa ordinária dos atuais R$ 130,00 (cento e trinta 
reais) para R$ 160,00 (cento e sessenta reais), o que daria para equilibrar o orçamento e, paralelamente, incrementar as 
obras prioritárias. O Sr. José Luiz Brandão (02/28 e 02/30), ressaltou que o aumento da taxa ordinária é para obras de 
custeio e não de investimento; foi esclarecido pelo Síndico que as contas são separadas, uma no BRB para depósitos das taxas 
ordinárias e outra no Banco do Brasil para a conta investimento, onde serão depositadas as taxas extras. O Sr. José Eugênio 
Monteiro da Silva (02/40), sugeriu uma 2ª proposta, que o aumento na taxa ordinária só entrasse em vigor após o término da 
cobrança da taxa extra. Propôs, ainda, que fosse implantada uma política de recuperação da inadimplência, por um 
determinado período, baseada em descontos nas multas e juros, dando uma opção a mais para quem quer quitar suas 
dívidas. Esse assunto ficou para ser tratado na parte de assuntos gerais. A proposta de aumento da taxa ordinária foi 
colocada em votação, sendo computados 41 votos a favor e 29 contra. Assim, foi aprovado o aumento da taxa ordinária para 
R$ 160,00 a partir de 6 (seis) de dezembro de 2006. Passou-se ao item 4 - apresentação e deliberação sobre propostas de 
empresas terceirizadoras de prestação de serviços. O Síndico esclareceu que devido ao fato de estar havendo reclamações 
quanto aos serviços prestados ao Condomínio pela Obra de Assistência Social Santa Filomena, realizou uma consulta junto a 
outras empresas e recebeu quatro propostas, além de uma da atual prestadora de serviços. Sugeriu, então, a formação de 
uma comissão para estudar as propostas e escolher a empresa a ser contratada, apresentando-se como voluntários os 
condôminos José Eugênio Monteiro da Silva (02/40), Henrique Correa Soares (04/E-13) e Sergio Monteiro de Lima Furtado 
(3.2/C-36). Foi colocada em votação a aprovação da comissão, com poderes para escolher a empresa que será contratada, 
sendo a mesma aprovada por unanimidade. Item 5 - assuntos gerais. Complementando a proposta encaminhada pelo Sr. José 
Eugênio Monteiro da Silva (02/40), sobre recuperação de inadimplência, o Sr. Talis Ferreira da Paixão (02/45), concordou 
com a referida proposta, dizendo que qualquer instituição financeira, mesmo visando lucro, o que não é o caso do 
condomínio, flexibiliza tal negociação. Outros condôminos manifestaram-se de forma favorável à proposta e foi sugerida a 
formação de uma Comissão para a implantação da política de recuperação de inadimplência. O Sergio Monteiro de Lima 
Furtado (3.2/C-36), disse que a formação desta comissão se dará em caráter extraordinário e por um período limitado 
visando, principalmente, o aporte de recursos para fins de regularização do Condomínio e implementação de obras 
prioritárias e que fosse votado nesta AGE o estabelecimento de poderes à comissão para a implementação dessas medidas. O 
Sr. Luiz Carlos Furoni (05/07, 05/08, 05/12, 05/13, 05/20-COM, 07/06, 09/A-01, 09/G-04); sugeriu que as propostas devem 
ficar limitadas aos descontos de juros e multas, e não sobre o principal da dívida, que deverá ser corrigida e atualizada 
sempre. O Sr. José Peixoto Guimarães Neto, advogado do Condomínio, esclareceu que a maioria dos casos de cobrança 
judicial tem resultado em acordos sem renúncia dos juros, multas e correções legais e que, só não são feitos os acordos 
quando não se localiza o endereço ou esta pessoa não é intimada. A Sra. Carla S. Sá Gomes (3.2/A-16), ressaltou que não se 
deveria criar essa Comissão e que a referida proposta deveria entrar como item de pauta para ser deliberada na próxima 
Assembléia. Entraram em votação duas propostas. Proposta 1 - criação de uma comissão com atribuição e poderes para 
estabelecer e implantar uma política de recuperação de inadimplência, com as seguintes limitações: a medida tem caráter 
extraordinário, tendo em vista a necessidade de recursos para o processo de regularização do Condomínio, e vigência por um 
período limitado; o objeto da negociação incide apenas sobre juros e multas, sem prejuízo do valor principal da dívida, 
atualizada monetariamente; exclui ações e acordos em execução ou em andamento na Justiça. Proposta 2 - criação de uma 
comissão com as mesmas atribuições e limitações da proposta 1, sendo que a política em pauta deverá ser apresentada para 
aprovação na próxima assembléia geral do Condomínio. Computados os votos, a proposta 1 foi aprovada por 43 (quarenta e 
três) votos a favor e 8 (oito) votos contra. Em seguida, a Comissão foi constituída pelos condôminos José Eugênio Monteiro da
Silva, Talis Ferreira da Paixão, Luiz Carlos Furoni, Therezinha Villar Martins e José Orlando Vilela Gomes. Pedindo a palavra, 
a Sra. Waneide (02/65) fez as seguintes solicitações: tirar das ruas os cachorros, limpar os terrenos sujos e construir um 
espaço para realização de festas e reuniões. O Síndico esclareceu que o projeto urbanístico do Condomínio que será 
elaborado a partir da contratação da empresa para cumprir as exigências da SEMARH e, futuramente, será objeto de 
concurso o projeto da sede social, como também, das áreas de recreação; quanto à limpeza dos lotes, será objeto de 
discussão com o Conselho Fiscal para que seja determinado o valor da multa para o dono do imóvel sujo ou o valor da 
despesa que um prestador de serviço autônomo cobrará para limpá-lo; as áreas verdes do Condomínio estão sendo, aos 
poucos, sendo cuidadas. A Sra. Therezinha (01/C-03), de 74 anos, pediu a palavra e relatou uma agressão sofrida no dia 
18/10/2006, pela manhã, na sala do Síndico, pelo Condômino Sr. Fábio Teixeira Peixoto, por ocasião da passagem de uma 
Carrocinha do Serviço de Zoonoses que transitou pelo Condomínio recolhendo cachorros soltos, contou que foi agarrada pelos 
dois braços e jogada para fora da sala e em seguida presenciou a esposa do agressor, grávida, tentando dissuadi-lo da 
agressão ao Síndico que estava ao telefone sendo agarrado pelo colarinho e ouvindo ameaças de morte e toda espécie de 
calúnia e difamação, acusando-o de ter mandado a tal Carrocinha capturar o seu cachorro, fato este desconhecido do 
Síndico, em seguida o Síndico pediu a palavra para complementar que ao se dirigirem à Trigésima Delegacia de Polícia e 
registrar a ocorrência nº 6,587/2006-1, a Escrivã ao digitar o seu CPF, disse já ter registro de outra agressão deste à uma 
funcionária do Quintas do Sol, por nome Sueli; ressaltou-se também, que no mês de setembro, este mesmo Condômino, deu-
se ao trabalho de trazer uma placa de endereços que caíra por ocasião de uma tempestade e lançou-a ao escritório 
proferindo toda sorte de impropérios aos funcionários e ao Síndico, na presença de visitantes. Diante do exposto a 
Assembléia deliberou, por unanimidade, torná-lo “PERSONNA NON GRATA” ao Condomínio Quintas do Sol. O Sr. Neivaldo 
(04/E-16) solicitou que seja reiniciada a construção do muro ao longo da Rodovia do Sol, da Qd 4 à Qd 9, tendo em vista que 
há um buraco na cerca, permitindo que muitas pessoas entrem por ali sem nenhum controle; que haja maior controle na 
entrada e saída de visitantes no portão de acesso da quadra 4, principalmente à noite; que seja finalizada a interligação da 
pista interna da Qd 4; e que seja instalado um quebra-molas na rua em virtude da situação de perigo criada pelos carros que 
passam por ali em alta velocidade. Nada havendo mais a tratar a assembléia foi encerrada pelo Presidente da mesa, Carlos 
Roberto Fernandes de Oliveira e eu Waneide Alves de Ataides, secretaria da mesa, lavrei a presente Ata que após lida e 
aprovada vai por mim e pelo Presidente assinada.



           
Carlos Roberto Fernandes de Oliveira

Presidente

Waneide Alves de Ataíde
  Secretária
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