
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA DE 14.11.2004

Aos quatorze dias do mês de novembro do ano de dois mil e quatro, às 09:00h, 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), 
Cláudia Cibele de Oliveira Costa (01/C-12), Elza Rocha de Souza (01/C-15), Nassara Maria V. de Queiroz Brito 
(02/05, 04/A-07), Pedro Borges de Lima (02/56), Victor Hugo Schmidlin (04/A-13), Iracy Reis de Araújo Abdel 
karim (04/C-01), Carlos Roberto Fernandes de Oliveira (04/D-01), Neivaldo Sampaio de Oliveira (04/E-16), 
Anilton Moccio (05/07), Luiz Carlos Furoni (05/08, 05/12, 05/13, 05/20, 09/A-01, 09/E-01, 09/G-04, 09/G-16), 
Rubens R. da Cruz (07/10), Maurício Carneiro Albuquerque (09/D-01), Manoel Alves de Moraes (3.1/B-09), 
Norma Sueli Cassaro (3.2/C-14), Simon Ribeiro Holanda (3.3/A-02), Sônia Maria Ferreira da Silva Avólio 
(3.3/A-24), Rosa Cristina F. P. da Silva de Paula (3.3/C-02, 3.3/C-04), Maria Angélica de Freitas (3.3/C-06), 
Sérgio de Carvalho Farias (3.3/C-14, 3.3/C-16), Alessandro Freitas da Rocha (3.3/D-13), Eduardo Chacur 
(3.3/D-25), Yedda Gomes de Andrade Moccio (3.4/B-01), para deliberarem sobre os seguintes assuntos: 1 –
Conclusão da construção da Portaria na Quadra 03; 2 –Pavimentação da pista interna ligando as quadras 04, 
07, 09 e 10, parte com recursos da recuperação de inadimplência e parte com recursos oferecidos por 
concessionária telefônica para acessar via condomínio a torre a ser edificada em área externa; 3 – Interligação 
da quadra 01; 4 – Revisão e adequação do endereçamento dos lotes do condomínio; e 5 – Assuntos Gerais. O 
síndico abriu a Assembléia que elegeu o Sr. José Orlando Vilela Gomes (3.2/C-14) e a Sra. Yedda Gomes de 
Andrade Moccio (3.4/B-01), 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. Foi iniciada a reunião 
falando sobre a conclusão da portaria com referência à qualidade dos itens de acabamento, o que afetaria o 
orçamento original do projeto. O síndico esclareceu que pretendia utilizar granito para o piso e vidros blindex 
para o fechamento das janelas e compartimento do porteiro, frisando sobre a qualidade e durabilidade do 
material a ser empregado. A Sra. Beatriz 04/A-13, o Sr. Maurício Carneiro Albuquerque (09/D-01) e a Sra. 
Iracy Reis de Araújo Abdel karim (04/C-01), pediram informações sobre a diferença de preço e qualidade do 
material acima proposto entre outros similares. O síndico esclareceu que conseguiu preços abaixo do de 
mercado, (com prazo de 04 (quatro) meses para pagar), pois comprará direto do fornecedor e, com relação à 
qualidade é dispensável comparar o granito com outro material qualquer. Após algumas discussões a matéria 
foi colocada em votação, tendo 16 (dezesseis) votos favoráveis, 01 (um) contra e 02 (duas) abstenções. Com 
relação ao segundo item da pauta foi explanado pelo Sr. Síndico que seriam utilizados recursos oriundos da 
recuperação de inadimplência e da Concessionária Telefônica que instalará uma torre em terreno vizinho, 
utilizando para acesso o condomínio. Para este acesso interno, está sendo elaborado um contrato no qual a 
Concessionária arcará com R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), que serão empregados, junto com a recuperação 
da inadimplência, nas obras de pavimentação da interligação das quadra 04, 07, 09 e 10. A Sra. Iracy Reis de 
Araújo Abdel karim (04/C-01), contestou alertando sobre os perigos da irradiação para a saúde dos 
condôminos, no que foi informado que a distância da torre à casa mais próxima está à mais de 140 metros, 
portanto bem maior que a exigida por lei, que é de 50m. Embora tenha havido tal contestação, foi informado 
aos Srs. Condôminos que estava-se votando a permissão do acesso, via condomínio, pela Concessionária, e não 
a instalação da torre, pois a mesma será instalada em área particular, fora do condomínio. Colocado em 
votação houve 25 (vinte e cinco) votos a favor, nenhum contra e uma abstenção. Sobre o item terceiro, e após 
os esclarecimentos iniciais, deverá haver negociações com alguns condôminos para a compra de parte do 
terreno para haver a interligação da quadra 01. Foi proposto pelo Sr. Maurício Carneiro Albuquerque (09/D-01), 
que seja estipulado um valor máximo para a compra dos lotes à fim de evitar especulação. O Sr. Rubens R. da 
Cruz (07/10), quis saber quais recursos seriam usados para a referida negociação. O Sr. Síndico esclareceu que 
o próprio condômino oferecerá as facilidades na forma de pagamento, pois ele seria o primeiro beneficiado, os 
demais recursos seriam da recuperação da inadimplência. Submetida à aprovação, houve 26 (vinte e seis) 
votos favoráveis, nenhum contrário e 03 (três) abstenções. Sobre a adequação do endereçamento, após as 
devidas explicações pelo Sr. Síndico, o Sr. Rubens R. da Cruz (07/10), citou o exemplo de endereçamento do 
Condomínio Solar de Brasília que, o Sr. Maurício Carneiro Albuquerque (09/D-01), quis saber se a mudança do 
endereçamento atual implicará na regularização do condomínio, foi esclarecido que não implicará em nenhum 
atraso, pois não houve, ainda, cadastramento por parte do Governo. Foi esclarecido pelo Presidente da Mesa, 
que será feita uma consulta prévia à atual Administração do Setor Habitacional Jardim Botânico se haverá uma 
padronização dos endereços para a referida região, além do que o condomínio conta com um arquiteto que 
junto com o Conselho Fiscal e Consultivo, buscará uma melhor adequação para o mesmo. Posto em votação, 
houve 25 (vinte e cinco) votos favoráveis, nenhum contra e 04 (quatro) abstenções. E, item cinco, Assuntos 
Gerais, a Sra. Patrícia (09/C-06), perguntou sobre o porquê do recuo dos terrenos da sua quadra, pois, são 
diferentes dos demais. Foi informada pelo Sr. Sérgio de Carvalho Farias (3.3/C-14, 3.3/C-16), topógrafo, que 
inicialmente foi projetado uma avenida com duas vias, mas tal projeto foi interrompido e os terrenos com o 
recuo acima relatado serão realocados e terão o mesmo padrão dos demais. O Sr. Rubens R. da Cruz (07/10), 
cobrou do Sr. Síndico a definição das áreas verdes, à fim de se evitar invasões, depredações, etc. Também quis 
saber se a via de acesso da Concessionária estaria incluída nos R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Foi 
esclarecido pelo Sr. Síndico que não. Tal despesa para o acesso correrá por conta única e exclusiva da referida 
empresa. A Sra. Beatriz (04/A-13), perguntou sobre a falta de pressão d´água em sua residência, sendo 
esclarecida pelo Sr. Síndico que isto se deve ao período crítico da seca e a quantidade de aspersores ligados 
para irrigar grama, seguido da pequena capacidade da sua caixa d´água, e por fim ao pouco desnível entre a 
caixa principal e a sua casa. A solução definitiva está próxima com a entrada da CAESB, que fará um 
redimensionamento em todo o sistema. Às 11:00h, nada mais havendo a tratar para esta AGE, lavrei a 
presente Ata que após lida e aprovada vai por mim assinada e pelo Presidente.
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