
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA DE 13/10/2002

Aos treze dias do mês de outubro do ano de dois mil e dois, às 08h30m, em segunda e última chamada, 
atendendo convocação para Assembléia Geral Extraordinária, reuniram-se na Gleba 01 – Sede do Condomínio
Quintas do Sol, ou se fizeram representar por procuração os condôminos, Elza Rocha de Souza (01/C-15), 
Nassara Maria Vieira de Queiroz Brito (02/05 e 04/A-07), José Roberto Manoeli (02/13), Adilson Mariz de 
Moraes (02/24), José Luiz Brandão Faria (02/28 e 02/29), Afonso Ladislau Satas (02/36), André Arantes 
Luciano (02/38), José Eugênio Monteiro da Silva (02/40, 09/B-04), Maria do Carmo da Silva Vieira (02/52, 
04/G-11, 05/02 proc. Maria Cláudia Pereira Valverde), Pedro Borges de Lima (02/56), Waneide Alves de Ataides 
(02/65), Ariosto dos Reis Costa (02/82), Ivone Martins de Moraes (02/92), Alceu Luciano Barbosa (02/97, 
02/98, 02/99, 04/D-AC proc. André Arantes Luciano), Francisco das Chagas Araújo Lima Júnior (04/A-05, 04/A-
09, 09/D-13, 09/D-14, 09/F-17, 09/F-18), Amaro Ricarte S. Filho (04/A-11 proc. André Arantes Luciano), 
Ricardo Gonçalves Angelin (04/B-06), Luiz Carlos Furoni (04/B-08, 05/13, 05/20, 09/A-01, 09/E-01, 09/F-19, 
09/G-04, 09/G-16, 3.3/B-15), Roberto Jussieu de Mello Vieira Filho (04/C-02, 04/C-04, 3.3/C-26 proc. Maria 
Cláudia Pereira Valverde), Edleusa de Barros Macedo (04/E-09), Paulo Alfredo Mainieri (04/F-01, 04/F-06, 
04/F-08, 04/F-10), Diolino da Conceição de Souza (04/G-13, 04/G-15), Maria Cláudia Pereira Valverde (04/G-
17), Anilton Moccio (05/07), Edson da Silva Taques (07/05), Rubens R. da Cruz (07/10), Elias Bueno (09/D-
08), Cuno Detlef Hofmann (3.1/A-50), Manoel Alves de Morais (3.1/B-09), Joçan Coelho de Moraes (3.1/B-51), 
Gustavo Pereira Angelin (3.2/B-43), Norma Sueli Cassaro (3.2/C-14), Sérgio de Carvalho Farias (3.2/C-16, 
3.3/C-14 e 3.3/C-16), Vera Maria Santos (3.2/D-15), Sônia Maria Ferreira da Silva Avolio (3.3/A-24), Rosa 
Cristina F. P. da Silva de Paula (3.3/C-02, 3.3/C-04), Alessandro Freitas da Rocha (3.3/D-13), Mary Ângela C. 
Moraes (3.3/D-21), Yedda Gomes de Andrade Moccio (3.4/B-01), Glícia Andrade de Albuquerque (3.4/B-05, 
3.4/B-07, 3.4/B-09), para deliberarem sobre os seguintes assuntos: 1º) Análise das Contas do 
Condomínio; 2º) Revisão dos Critérios de Edificação, aprovados em AGE realizada em 03.12.1992; 
3º) Deliberação a respeito de projeto de arborização das áreas públicas do Condomínio; 4º) 
Deliberação a respeito da aceitação ou não das obras de pavimentação (asfalto) realizadas no 
Condomínio, face ao laudo de perícia realizada, e das providências a serem adotadas; 5º) Revisão da 
Taxa Ordinária do Condomínio; 6º) Assuntos Gerais. O síndico abriu a Assembléia que elegeu o Sr. Elias 
Bueno (09/D-08) e a Sra. Waneide Alves de Ataides Pedro (02/65), Presidente e Secretária da mesa 
respectivamente, por unanimidade dos presentes. O presidente da mesa abriu a sessão lendo o Edital de 
Convocação da AGE. Em seguida o presidente leu a Ata da última Assembléia Geral Extraordinária, realizada 
em 14/07/2002, sendo aprovada por unanimidade dos presentes. O Sr. Presidente ponderou que o 1º 
(primeiro) item da pauta – Análise das contas do Condomínio – era assunto a ser deliberado em 
Assembléia Ordinária, o que foi aprovado por unanimidade. Passou-se para o 2º (segundo) item da pauta –
Revisão dos Critérios de Edificação, aprovados em AGE realizada em 03.12.92 -. O Sr. Jocelmar propôs 
o embargo imediato das obras em curso no Condomínio, com alguma irregularidade, o que não foi aceito pelos 
condôminos. Ainda por sugestão do Sr. Jocelmar, foi proposta a criação de uma Comissão para examinar e 
sugerir alterações nos Critérios de Edificação no Condomínio, bem como os procedimentos quanto à fiscalização 
das obras, o que foi aprovado por 53 votos, com 5 votos contrários. Foram eleitos como membros da Comissão 
os seguintes condôminos: Yedda Gomes de Andrade Moccio (3.4/B-01), Célio Elias Silva Araújo (01/B-02), 
Simon Ribeiro Holanda (3.3/A-02), Sérgio de Carvalho Farias (3.3/C-16), José Eugênio Monteiro da Silva 
(02/40), Paulo Alfredo Mainieri (04/F-01) e Jocelmar Coelho de Moraes (3.1/B-31). Ficou aprovado também que 
eventuais alterações nos Critérios de Edificação deveriam ser aprovadas em AGE. Passou-se, então, para o 3º 
(terceiro) item da pauta – Deliberação a respeito de Projeto de Arborização das áreas públicas do 
Condomínio -, tendo sido sugerido e aprovado que a matéria fosse discutido em conjunto com os Assuntos 
Gerais. Passou-se, então para o 4º (quarto) item da pauta – Deliberação a respeito da aceitação ou não 
das obras de pavimentação (asfalto) realizadas no Condomínio, face ao laudo de perícia realizada, e 
das providências a serem adotadas-. A respeito do assunto, o Sr. Síndico esclareceu que em razão de 
diversas reclamações de Condôminos, em vista da má aparência do asfalto, foi realizada perícia que evidenciou 
a baixa qualidade da obra em diversos trechos, motivo pelo qual suspendeu os pagamentos à Empresa 
executora e a notificou (sob acompanhamento do advogado do Condomínio) concedendo prazo para 
manifestação e providências. Os Condôminos aprovaram as iniciativas do Sr. Síndico bem como a continuidade 
das ações em defesa dos interesses do Condomínio. Passou-se, então, para o 5º (quinto) item da pauta –
Revisão da Taxa Ordinária do Condomínio-. Após informações prestadas pelo Sr. Síndico a respeito dos 
custos ordinários do Condomínio, foram votadas 5 propostas (1ª - R$ 88,00; 2ª - R$ 90,00; 3ª - R$ 100,00; 4ª 
- R$ 85,00; e 5ª - R$ 80,00), tendo sido aprovada a Taxa Ordinária de R$ 90,00 (noventa) reais (com 51 votos 
a favor e 21 contrários), sendo que 10% da taxa devem ser mantidos em conta específica, como fundo de 
reserva, cuja destinação será definida em AGE. Ficou definido também que os recebimentos pertinentes à 
recuperação de inadimplências devem ser apartados e destinados exclusivamente à execução de obras, 
principalmente aquelas já aprovadas em Assembléias anteriores e ainda não implementadas integralmente 
(muros, iluminação, guaritas e meio-fio). Passou-se, então, para o 6º (sexto) item da pauta – Assuntos 
Gerais-. Por sugestão do Sr. Francisco (04/A-09), foi aprovada a criação de uma Comissão para elaborar um 
Plano de Segurança para o Condomínio, que deverá ser apreciado na próxima AGE. Mencionada Comissão ficou 
constituída pelos Condôminos Guilherme de Almeida (04/E-09), Francisco das Chagas Araújo Lima Júnior 
(04/A-09), Francisco Paulo de Aquino (04/F-04), José Roberto Manoeli ( 02/13) e Ariosto dos Reis Costa 
(02/82)-(Presidente). Quanto à Arborização do Condomínio, foi aprovada, sendo que os gastos pertinentes 
devem ser amparados por recursos oriundos da recuperação de inadimplências e cuja implementação deve ser 
orientada por Comissão constituída pelos seguintes Condôminos: Gilma Oliveira Holanda (3.3/A-02), Amaury de 
Albuquerque Barros (3.4/B-05), Ariosto dos Reis Costa (02/82) e Alonso Novais Ferro (10/01). Encerrados os 
trabalhos a presidente da mesa encerrou a Assembléia. E eu, Waneide Alves de Ataides Pedro, indicada 
Secretária para esta AGE, lavrei a presente Ata que após lida e aprovada vai por mim assinada e pelo 
presidente da mesa.
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