
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA DE 14/07/2002

Aos quatorze dias do mês de julho 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 Jair de Souza Escovino (01/B-16), 
José João Ribeiro Martins (01/C-02), Elza Rocha de Souza (01/C-15), Nassara Maria Vieira de Queiroz Brito 
(02/05 e 04/A-07), Maria do Carmo da Silva Vieira (02/52, 04/G-11 e 05/02 proc. Vânia Luiz Brandão), 
Expedito Caetano Leão (02/53, 02/61, 3.4/B-03), Ariosto dos Reis Costa (02/82), Ricardo Gonçalves Angelim 
(04/B-06), Luiz Carlos Furoni (04/B-08, 05/13, 05/20, 09/E-01, 09/G-04, 09/G-16), Marcelo Antunes Ribeiro 
(04/E-13), Neivaldo Sampaio de Oliveira (04/E-16), Anilton Moccio (05/07), Ronaldo Fonseca Miotti (05/23), 
Francisco das Chagas Araújo Lima Júnior (09/C-06, 09/D-13, 09/D-14, 09/F-02, 09/G-01, 09/G-02, 09/G-AES, 
3.3/A-20), Manoel Alves de Morais (3.1/B-09), Gustavo Pereira Angelim (3.2/B-43), Sérgio de Carvalho Farias 
(3.2/C-16, 3.3/C-14 e 3.3/C-16), Mary Ângela C. Moraes (3.3/D-21), Antonio Santos Jacinto Neto (3.4/A-08), 
Yedda Gomes de Andrade Moccio (3.4/B01), Glícia Andrade de Albuquerque Barros (3.4/B-05, 3.4/B07 e 3.4/B-
09), para deliberarem sobre os seguintes assuntos: 1º) Análise das Contas do Condomínio; 2º) 
Deliberação a respeito de multa e juros sobre taxas inadimplidas; 3º) Assuntos Gerais. O síndico 
abriu a Assembléia que elegeu a Sra. Yedda Gomes de Andrade Moccio (3.4/B-01) e o Sr. Ariosto dos Reis 
Costa (02/82), presidente e secretário da mesa respectivamente, por unanimidade dos presentes. A presidente 
da mesa abriu a sessão lendo o Edital de Convocação da AGE. Em seguida o secretário leu a Ata da última 
Assembléia Geral Ordinária de 28/04/2002, sendo aprovada por unanimidade dos presentes. Logo após a 
presidente passou a palavra para o Síndico, Sr. Luiz Carlos Furoni, que propôs que a deliberação sobre o 1º 
(primeiro) item da pauta – Análise das contas do Condomínio –, fosse protelada para Assembléia futura, 
tendo em conta que os Srs. Conselheiros não haviam ainda examinado mencionadas contas. A proposta do 
Síndico foi aprovada por unanimidade. Passou-se para o 2º (segundo) item da pauta – Deliberação a 
respeito de multa e juros sobre taxas inadimplidas. Após discussão do assunto, foi aprovado, também por 
unanimidade, proposta no sentido de que, doravante, as taxas inadimplidas ficam sujeitas à multa de 0,33% ao 
dia, até o limite de 20%, incidente sobre o valor de R$ 72,00 da taxa ordinária e sobre o valor da taxa extra em 
vigor ( ou outros valores que vierem a ser regularmente estabelecidos em Assembléias), juros de 1% ao mês e 
atualização com base no INPC, esclarecido que referidos encargos somente alcançarão inadimplências que 
ocorrerem a partir da data de publicação da presente Ata. As inadimplências pretéritas continuam sujeitas aos 
encargos em vigor na data da ocorrência. Ficou também aprovada autorização ao Síndico para a utilização de 
80% (oitenta por cento) do montante das receitas oriundas de multas, obtidas a partir de 15.07.2002, para 
remunerar empresa ou equipe de trabalho a ser contratada para cobrança de inadimplência bem como auxiliar 
na organização dos cadastros e controles mantidos pelo Condomínio, inclusive em relação aos procedimentos 
com vistas ao encaminhamento de documentos ao GDF (cadastramento dos lotes/Regularização do 
Condomínio) . Passou-se, então, para o 3º (terceiro) item da pauta – Assuntos Gerais – Após discussão de 
vários assuntos, inclusive com esclarecimentos prestados pelo Síndico, foram apreciadas as seguintes 
propostas: Proposta 1) estabelecer no Regimento Interno que é de exclusiva competência do Conselho Fiscal 
o relacionamento com a empresa de auditoria contratada pelo Condomínio, ficando o mencionado Conselho 
revestido de poderes para determinar ao Síndico a substituição dos auditores quando julgar conveniente. A 
proposta foi aprovada com 39 votos a favor e 03 abstenções. Proposta 2) Com vistas à racionalização do 
consumo de água, adotar o seguinte critério para cobrança do fornecimento para os condôminos: até 45.000 
litros por mês, por lote - franqueado (R$ 0,00), o excedente, ou seja, acima de 45.000 litros – cobrar preço 
segundo a tabela da CAESB. A proposta foi aprovada por unanimidade. Proposta 3) Quanto à possibilidade de 
parcelamento de dívidas, estabelecer que somente poderá ser considerado pelo Síndico, para exame em 
conjunto com o Conselho Fiscal e Consultivo, pedido de parcelamento na hipótese em que o condômino é 
proprietário de um único imóvel e comprove efetiva incapacidade de pagamento, ficando expressamente 
vedado o parcelamento nos casos não enquadráveis nas referidas condições, ou seja, em que o devedor 
mantêm o imóvel em caráter especulativo ou como investimento ou seja detentor de capacidade de 
pagamento. A proposta foi aprovada por unanimidade. Proposta 4) Estabelecer que é expressamente vedada 
a concessão de desconto ou redução de encargos relacionados com dívidas junto ao Condomínio. A proposta foi 
aprovada por unanimidade. Proposta 5) Estabelecer que a guarita 02, que dá acesso às quadras 3/3 e 3/4, 
deve ser temporariamente fechada, por razões de economia. A proposta foi aprovada, com apenas uma 
abstenção, devendo, entretanto, serem tomadas imediatas providências no sentido da transferência do jardim 
existente defronte a guarita l para alguma área verde do Condomínio e da pavimentação da pista de 
desaceleração de velocidade (acostamento) no local. A pedido de diversos condôminos, ficou definido também 
que o Síndico deve: 1) prestar maiores informações, via boleto de cobrança, a respeito do número de 
condôminos inadimplentes bem como sobre o montante da inadimplência; 2) prestar informação, que ora se 
faz, no sentido de que os recursos oriundos da taxa extra em vigor estão sendo parcialmente aplicados nas 
finalidades a que se destinam, haja vista que a parcela direcionada à construção das guaritas somente será 
utilizada após reavaliação da conveniência das obras na forma planejada, em Assembléia, tendo em vista 
informações recentes a respeito de obras no sistema viário que serve ao Condomínio, cuja procedência 
recomendaria revisão quanto à localização das guaritas; 3) levantar discussão, em Assembléia, a respeito do 
interesse de se manter contrato com empresa de auditoria, bem como quanto à periodicidade desse tipo de 
serviço; 4) melhorar a sinalização (placas indicativas) existente no Condomínio. Encerrados os trabalhos a 
presidente da mesa encerrou a Assembléia. E eu, Ariosto dos Reis Costa, indicado secretário 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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