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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINA.RIA DE 13/08/2011

Aos treze dias do mes de agosto do ana de dois mil e onze, as 15:00h, em segunda e ultima
chamada, atendendo convocayao para Assembleia Geral Extraordimiria, reuniram-se na Quadra 3/2,
Cj. A, Lote 02 no Residencial Quintas do Sol, os Srs. Cond6minos: Katia Denise de Carvalho Klier
(OllA-18); Maria do Carmo Sousa Lima - C6njuge Francisco das Chagas Araujo Lima (04/C-06) ;
Romulo de Oliveira Neves - C6njuge Geisa Leitoguinho Conde (04/C-26); Flavio Luiz Barros da
Costa (04/E-18); Wagner Hermeto (04/F-14); Luiz Carlos Furoni ( 05/04, 05/07, 05/07-A, 05/08,
05/08-A, 05/09, 05/09-A, 05/09-B, 05/13, 05/13-A, OS/20-A-COM, OS/20-B-COM, OS/20-C-COM,
OS/20-COM, 07/06, 09/G-04, 09/G-04-A); Vailson Rodrigues de Sousa e Outros (07/07); Fatima
Cassia Santos Lopes (07/14); Vania Luiz Brandao (09/A-02); Irania Maria da Silva F. Marques -
C6njuge Joao de Assis Silveira Marques (09/E-05); Joao Roberto Naves Mello (09/G-08);
Edmundo Pinheiro Germano Braga (09/G-24); Sheyla Gomes Corsi - C6njuge Ricardo Corsi
(09/G-26); Ronaldo Alves da Silva (10/02); Dorly Carla Valdez (3.lIA-54); Neusa de Sousa
Oliveira (3.1/B-ll); Raimundo Jucier Pinheiro Fernandes (3.2/B-13); Norma Sueli Cassaro (3.2/C-
14); Walter Antonio Santarem Malva (3.2/C-20); Jose Dideus Silvestre (3.2/C-34); Simon Ribeiro
Holanda (3.3/A-02); Fabiola Orlando C. Machado/Hugo (3.3/C-20); Glicia Andrade de
Albuquerque Barros - C6njuge Amaury de Albuquerque Barros (3.4/B-05); e os que se fIzeram
representar por procurac;ao: Gerson C. Benia/Joice A. Luciano (02/39-A); Joice Arantes/Ede1sia
Luciano Barbosa (02/98); Alceu Luciano Barbosa (02/99, 04/D-17-COM, 3.3/D-I1); Paulo Alfredo
Mainieri (04/F-Ol, 04/F-06, 04/F-I0); para tratar dos seguintes assuntos publicados no Edital de
Convocayao: 1 - Aprovac;ao de Taxa Extra Para Fechamento das Quadras 04, 07, 09 e 10
(Alambrado e Muro); 2 - Aprovac;ao de Taxa Extra Para Instalac;ao de Sistema de Cameras
em Todas as Portarias do Condo Quintas do Sol. 0 Sr. Walter Antonio Santarem Malva, Sindico,
abriu a Assembleia que, por unanimidade dos presentes, e1egeu 0 Cond6mino Simon Ribeiro
Rolanda (3.3/A-02) para presidi-Ia e 0 Cond6mino Ricardo Corsi (09/G-26), foi indicado para
secretaria-Ia. Em prosseguimento 0 presidente da mesa leu Ata da Assembleia anterior, AGO
realizada em 17.04.2011, que colocada em votayao foi aprovada por unanimidade dos presentes e
em seguida a leitura do Edital de Convocayao. Passou-se para 0 item de pauta : 1 - Aprovac;ao de
Taxa Extra Para Fechamento das Quadras 04,07, 09 e 10 (Alambrado e Muro) 0 presidente
da mesa convidou 0 Sindico, Sr. Walter Ant6nio Santarem Malva, para a sua exposiyao de motivos
e esclarece a necessidade da cobranya de taxa extra por conta do Condominio nao ter recursos
financeiros para uma obra grande, diz que desde janeiro estamos tendo problemas de furtos nas
Quadras 07 e 09 e por esse motivo a urgencia do termino do serviyo de cercamento do perimetro
das Quadras 04, 07, 09 e 10 do RQS. Esclarece 0 mesmo acerca das dimensoes do Condominio e
das dificuldades por conta do relevo nas quadras 04, 07 e 09, foi feito a metragem pelo Google e a
metragem apresentada sera de aproximadamente 200m de muro e 2.300m de alambrado. A OpyaO
de utilizayao de alambrado em trechos das Quadras 07, 09 e 10, e porque sao quadras que fazem
limites com c6rrego e grotas secas e de acordo com a legislayao ambiental nao pode haver
edificayoes a 30 metros da margem do c6rrego. Ja a quadra 04 todo 0 perimetro da divisa e uma
encosta e que tambem tern restriyoes quanta a edificayoes de acordo com a legislayao ambiental.
Informa tambem que no final da Qd. 09 ha 0 direito de servidao das chacaras inclusive da hipica e
que 0 condominio nao podera fechar. 0 Sindico diz que pensou na colocayao de 01 portao isolando
essa passagem mais foi alertado que nao poderia impedir 0 direito de servidao dessas pessoas. 0 Sr.
Flavio (04/E-18) diz que concord a que nao se deve negar 0 direito de servidao as pessoas que a
unica passagem e pelo nosso condominio, mas discorda que nao podemos colocar urn portao e dar
01 controle para essas pessoas utilizarem. Porque nao adianta fechar tudo e ficar uma brecha. 0 Sr.
Assis (09/E-05) concord a com a opiniao do Sr. Flavio, diz que essas chacaras tern que respeitar as
nossas medidas de seguranya. Sugere que 0 Conselho Fiscal, faya 0 levantamento de quem mora
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nessas chacaras para que 0 Condominio fique documentado de quem sao os moradores e fomeya 0

controle de acesso. 0 Sindico explica que a questao nao e tao simples assim, pois existe uma hipica
logo apos 0 Condominio e nos nao podemos fomecer controles aos alunos que freqiientam essa
hipica. 0 Sr. Assis (09/E-05) pede a palavra e pergunta sobre os custos envolvidos na obra, 0

perimetro de cobertura e sobre controles remotos para os citados usuarios eventuais (Hipica e Sra.
Proprietaria da Construporto). 0 Sr. Flavio (04/F -18) pede a palavra e questiona com relayao a parte
juridica envolta na utilizayao das vias do RQS pelos usuarios eventuais, da confecyao dos controles
remotos e de possivel contato da Administrayao do RQS com aquelas pessoas por uma questao de
seguranya dos moradores do RQS. 0 Sr. Otavio (09/G-27) pede a palavra e esclarece que, se as
quadras providas de cancelas possuem uma forma de conter a entrada de outras pessoas, que 0

mesmo seja estendido aos moradores das chacaras. 0 Sr. Assis (09/E-05) novamente se manifesta e
pede que sejam explicadas as raz5es das pessoas que porventura utilizem daque1as vias usando 0

mesmo argumento apresentado pelo Sr. Otavio. Por oportuno, 0 Dr. Peixoto (advogado do RQS)
esclarece acerca das implicay5es juridicas e ate de possivel impedimenta de movimentayao
daqueles usuarios da via. A Sra. Norma (3.2/C-14) se manifesta questionando os direitos das
pessoas nao moradoras e que se utilizam da vias aqui citadas para, em seguida, concordar que as
partes envolvidas mantenham contato amistoso. A seguir, 0 Sr. Andrei (3 .lIB-ll) pede a palavra e
comenta sobre 0 uso de cancelas e/ou port5es com temporizadores (ainda acerca dos eventuais
usuarios proximos a interligayao entre 0 RQS e a Hipica). 0 Sr. Ricardo (09/G-26) acrescenta que 0

contato entre as partes seria a me1hor opyao por ser de facil resoluyao. Em outra manifestayao, 0 Sr.
Hugo (3.3/C-20) corrobora as posiy5es do Sr. Ricardo (09/G-26), da Sra. Norma(3.2/C-14) e do Sr.
Flavio (04/F-18) quanta ao possivel contato entre as partes. Em continuayao, 0 Sindico acrescenta
que a obra sera acompanhada por Engenheiro com respectivo ART (tal engenheiro sera
remunerado) e tal despesa ja esta incluida nos custos totais da obra (1% do valor total da obra) e que
o mesmo realizara 0 projeto e fad 0 acompanhamento, a fiscalizayao (uso do material e tempo de
obra), procedendo 0 devido cuidado ao meio ambiente da localidade (APAs/APPs). Em seguida, 0

Sr. Sindico deu sequencia em sua explanayao e passou a transcorrer sobre 0 sistema de Circuito
Fechado de TV a ser utilizado nas guaritas e nas ruas tendo 0 monitoramento central instal ado na
Administrayao do RQS. 0 usa de cameras de infra-vermelho possibilitad visualizar tanto 0

condutor, como a placa do automovel do mesmo. Por uma questao de barateamento e facilidade na
instalayao, 0 RQS estuda a opyao de utilizar rote adores ao inves de cabeamento. Deu-se tentativa de
uso do retroprojetor para explanayao dos gastos envolvidos (Muros, alambrados e CFTV), mas a
claridade impediu 0 usa desse recurso. 0 Sr. Sindico continua esclarecendo que a execuyao das
obras de muros, alambrados e CFTV seria realizada dentro do previsto nas propostas apresentadas a
Administrayao do RQS e disponiveis para consulta explicando, inclusive, sobre 0 controle de
caminh5es que entram no Condominio com material a ser entregue nas obras em curso em todo 0

RQS. Ao terminG, 0 Sr. Sindico leu todos os oryamentos apresentados e 0 custo mensal para a
parcela da taxa extra, esclarecendo que toda a mao de obra para tal projeto estava inclusa nos
valores apresentados - fora entregue folheto com discriminayao dos val ores aos presentes na
Assembleia. 0 Sr. Augusto (07/14) perguntou acerca da altura minima e maxima do alambrado a
ser instal ado e recebeu a informayao de que 0 mesmo teria 2,10m com mais possiveis 30 cms. Em
seguida, 0 Sr. Assis (09/E-05) pergunta sobre a efetivayao de contrato para todas as etapas da obra a
ser realizada, evitando prejuizos as partes, em especial ao RQS. 0 Sr. Flavio (04/F-18) novamente
pede a palavra para questionar sobre os gastos do Fundo de Reserva e da atual situayao financeira
daquele dispositivo e dos repasses realizados pela atual Administrayao. 0 mesmo cond6mino
questiona, tambem, acerca dos atuais 15% de inadimplentes e se esse percentual pode afetar de
algum modo a concretizayao da atual obra proposta pela Administrayao do RQS, alem de outros Q
recursos que 0 Condominio disp5e para impedir tal acontecimento. Termina 0 Sr. Flavio expondo
Proposta de Plano de Investimento a ser seguido com rigor pelas futuras administray5es do
Condominio, 0 que caracterizaria um firme proposito e compromisso com 0 melhor para 0 RQS e
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que outros interesses nao interfiram no que se teria de concreto planejado, alem de perguntar ao Sr.
Sindico acerca dos pIanos de campanha dos candidatos das chapas concorrentes a ultima elei<;ao
ocorrida em Abri1l20 11. A area juridica do RQS, representada pelo Dr. Peixoto, esc1arece que cada
uma das chap as participante do certame de Abri1l20 11 mostrou suas plataformas de campanha e,
dentro dessas, seu planejamento estrategico de como administrar 0 RQS. 0 Sr. Assis questiona
sobre a idoneidade sobre as empresas que apresentaram os or<;amentos escolhidos como vencedores
eo Sr. Sindico esc1arece que a Administra<;ao procura trabalhar com pessoas de confian<;a e que ja
tenham trabalhado com 0 RQS e que 0 tempo estimado para a obra e de ate 06 meses, contando com
o atual status da economia do Brasil. 0 Sr. Hugo (3.3/C-20) pede a palavra e acrescenta pedido de
informa<;ao acerca de impeditivos quanta a falta de recursos no Condominio e de planejamento de
restitui<;ao do patamar anterior do Fundo de Reserva para que tal montante cumpra com sua
principal finalidade que e manter 0 RQS provido de valores que ajudem 0 mesmo a evitar a
cobran<;a atemporal de taxas extras para cobrir possivel rombo em despesas ordinarias. 0 Sr. Flavio
(04/F-18) questiona sobre duvidas do mesmo quanta a majora<;ao da taxa ordinaria ocorrida na
ultima Assembleia e a necessidade atual da cobran<;a de taxa extra para gastos com seguran<;a.
Acrescenta aquele cond6mino que observa os balancetes mensalmente e ve 0 crescente gastos com
pessoal e 0 mesmo pergunta sobre possiveis inadimplentes para com a possivel taxa extra. 0 Sr.
Sindico, subsidiado por informa<;oes prestadas pela Sra. Ana Cristina - funcionaria do RQS,
informa que, por for<;ade dissidio coletivo da categoria dos servidores da empresa House Servi<;os
Gerais (prestadora de servi<;os ao RQS), 0 reajuste ocorrido recentemente na taxa ordinaria foi em
parte absorvido para pagar 0 indice de 23% de aumento na citada categoria de servidores, alem de
esc1arecer acerca do impacto valor anterior da taxa ordinaria no or<;amento do RQS. A Sra. Vania
(09/A-02) esc1arece acerca da utiliza<;ao dos recursos de taxa extra (investimentos) e do fundo de
reserva, de acordo com a Conven<;ao do RQS. Retoma a palavra 0 Sr. Sindico a esc1arecer sobre os
gastos e sobre 0 uso dos recursos ordinarios arrecadados, em complemento a informa<;ao da Sra.
Vania. Em seguida, 0 Sr. Sindico mostra aos presentes modelo de lixeiras a serem instaladas em
breve em diversos pontos do Condominio e repassa informa<;ao sobre gastos efetuados nas Quadras
01 e 02 (manuten<;ao e reparos nas cameras e nos portoes). Nova manifesta<;ao do Sr. Assis (09/E-
05) sobre a possivel instala<;ao de letreiro na platibanda da guarita identificando as quadras 07, 09 e
10 para facilitar a visualiza<;ao daquela entrada por parte dos moradores e de possiveis visitantes. A
seguir, 0 Sr. Flavio (04/F -18) relata que em administra<;oes anteriores recursos foram utilizados para
investimentos no RQS sem a cobran<;a de taxas extras ou com aumento da taxa ordinaria e 0 mesmo
cond6mino insiste na necessidade de se planejar os investimentos no RQS ao longo dos anos. Nova
manifesta<;ao da Sra. Vania (09/A-02), desta feita para esc1arecer aos presentes que os recursos
oriundos da chamada Recupera<;ao de Inadimplencia (nos ultimos 08 anos em especial) possibilitou
investimentos sem taxas extras ou a majora<;ao da taxa ordinaria por conta de urn volume maior de
inadimplentes a epoca. Com a diminui<;ao desse numero de inadimplentes, essa fonte de recursos
foi diminuindo, embora nao esteja esgotada. Conc1ui a Sra. Vania afirmando que os recursos de
inadimplencia foram usados como investimentos no RQS por meio de autoriza<;ao em Assembleia.
o Sr. Amaury (3.4/B-05) pede a palavra e explana sobre a necessidade de se planejar todos os
gastos do or<;amento do RQS para manter 0 interesse do que e comum a todos, beneficiando os
cond6minos ao inves de se priorizar gastos com obras que nao trazem beneficios a todos os
moradores do RQS. Acrescenta 0 Sr. Amaury que necessario se faz dar sequencia as obras que
foram iniciadas para que sejam conc1uidas, evitando desperdicio dos recursos arrecadados e
prejuizo aos moradores. 0 Sr. Ricardo (09/G-26) questiona sobre a possibilidade de se instituir
Comissao voltada para tratar de questoes de seguran<;a. Nesse momento, 0 Sindico esc1arece que
importante se faz dar sequencia nos trabalhos das atuais Comissoes e da impossibilidade de se criar
a sugerida Comissao de Seguran<;a naquele momento. Continuando a falar, 0 Sindico diz estar ~
mantendo contato com 0 Sr. Otavio (09/G-27) acerca de auxilio oferecido por aquele morador para
potencializar a<;oesdos funcionarios do RQS lotados na fun<;aode Ronda, objetivando treinamento
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mais especifico para os mesmos (abordagens, novas rotas de transito durante as rondas, tecnicas de
reayao, agilidade na comunicayao de eventuais ocorrencias). 0 Sindico esc1arece que pretende
sentar-se a mesa com 0 Sr. Otavio para dar sequencia nesse trabalho preventivo a ser introduzido no
RQS. 0 mesmo Sr. Otavio (09/G-27) pede a palavra e esc1arece sobre as diferenyas entre
cercamento e alambramento, alem das possiveis limitayoes dos 02 tipos de dispositivos de
composiyao limitrofe. Manifestayao do Sr. Irapuan Dutra (3.1/A-54) sobre 0 processo de
regularizayao do RQS e questionamento sobre a necessidade de comunicar-se ou nao aos Orgaos
Regionais de Proteyao Ambiental da obra de cercamento a ser executada em nosso Condominio e
de pedido de licenya para tal empreitada. Esc1arece 0 Sindico que, por conta do baixo impacto
ambiental de todo 0 projeto, nao haveria a necessidade de se comunicar aos Orgaos Ambientais do
DF ou mesmo a Administrayao da nossa Regiao Administrativa acerca da obra em foco. 0
presidente da mesa pede a palavra ao Sindico para que 0 mesmo inicie a votayao pelo
estabelecimento ou nao de taxa extra por urn periodo de 06 meses, com 0 valor mensal estipulado
em R$ 70,00 a partir de 15 de setembro de 2011. Posta em votayao, a proposta foi aprovada por 33
votos a favor e 06 contra. Ao termino da votayao, foi esc1arecido pelo Sindico que a taxa extra sera
cobrada no mesmo boleto bancario da taxa ordinaria em funyao do alto custo de emissao de outro
boleto especifico para tal cobranya (R$ 5,00 por boleto) pelo Banco do Brasil e da separayao dos
recursos arrecadados por meio de controle administrativo e contabil. Nada mais havendo para tratar,
a AGE foi encerrada as 17:10 e eu Ricardo Corsi, secretario da mesa, lavrei a presente ata que vai
por mim assinada e pelo Sr. Simon Ribeiro Rolanda, presidente da mesa.

~'~~lub~
Simon Ribeiro Rolanda

Presidente

~~k6JJjv'
Ricardo Corsi

Secretario
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