
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA DE 14.12.2003

Aos quatorze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e três, às 09h, 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: Beatriz Blass Selmy (01/B-08), 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, 04/A-07), José Roberto Manoeli (02/13), José Eugênio Monteiro da Silva 
(02/40, 09/B-04 proc.), Ricardo Siqueira Rodrigues (02/84), Alceu Luciano Barbosa (02/98, 02/99, 04/D-AC 
proc.), Francisco das Chagas Araújo Lima Júnior (04/A-05, 04/A-09, 09/C-06, 09/D-13, 09/D-14, 09/F-02, 
09/F-04, 09/G-01, 09/G-02, 09/G-AES, 3.3/A-20), Ricardo Atila de Queiroz Sales (04/A-21), Sérgio Luiz 
Teixeira da Silva (04/B-17, 04/D-10, 09/C-12, 09/G-32, 09/G-33, 09/G-34, 09/G-35 proc.), Iracy Reis de 
Araújo Abdel Karin (04/C-01), Marcos Monteiro (04/C-28 e 04/D-13 proc.), Neivaldo Sampaio de Oliveira 
(04/E-16), Paulo Alfredo Mainieri (04/F-01, 04/F-06, 04/F-08 e 04/F-10 proc.), Luiz Carlos Furoni (05/07, 
05/08, 05/12, 05/13, 05/20, 09/A-01, 09/E-01, 09/G-04 e 09/G-16 ), José N. Estrela Filho (05/09), Antônio de 
Cerqueira Lima Rocha (05/10), Maria Luiza Monteiro da Silva (09/B-06 proc.), Manoel Bitencourt Martins (09/F-
18), Manoel Alves de Morais (3.1/B-09), Marco Túlio Motta Santos (3.1/B-35, 3.1/B-39 e 3.1/B-41), Fernando 
Moreira (3.2/A-08), Daniel Reis de Souza (3.2/A-14), Marinilza Pereira Lima (3.2/A-24, 3.4/A-22 e 3.4/C-4 –
proc.), Eder Paulo Rodrigues Neves (3.2/A-28), Alexandre Matos de Carvalho (3.2/B-09), Norma Sueli Cassaro 
(3.2/C-14), Paulo Afonso Barros (3.3/A-28 proc.), Sérgio de Carvalho Farias (3.3/C-14 e 3.3/C-16), 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) e 
Glicia Andrade de Albuquerque Barros (3.4/B-05, 3.4/B-07 e 3.4/B-09) para deliberarem sobre os seguintes 
assuntos: 1 – Apreciar e deliberar sobre projetos de edificação (portaria ou portaria com instalações para a 
Administração) a ser executada com recursos oriundos da recuperação de inadimplência (sem a fixação de taxa 
extra), e 2 -Assuntos Gerais. O síndico abriu a Assembléia que elegeu os Srs. José Orlando Vilela Gomes 
(3.2/C-14) e Anilton 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 e em 
seguida leu a Ata da última Assembléia Geral Extraordinária realizada em 27.07.2003, sendo aprovada por 
unanimidade dos presentes. A reunião iniciou falando sobre custos, o síndico esclareceu que a comissão sobre 
redução de custos nunca se reuniu e não havia nenhum membro da comissão presente na assembléia para 
esclarecimentos. O Sr. Ianto Macedo do Couto (3.1/B-25, 3.2/A-22, 3.3/B-01 e 3.3/B-03), comentou sobre a 
comissão e já que nada havia sido feito sugeriu desfazer a comissão e montar uma nova, sendo esclarecido 
pelo Síndico Sr. Furoni que não é o caso de desfazer a comissão e sim propor a substituição dos seus membros. 
Aceita a proposta foram eleitos os condôminos Ianto Macedo do Couto (3.1/B-25, 3.2/A-22, 3.3/B-01 e 3.3/B-
03), Daniel Reis de Souza (3.2/A-14) e Yedda Gomes de Andrade Moccio (3.4/B-1) para comporem a comissão. 
O Sr. Ianto (3.1/B-25, 3.2/A-22, 3.3/B-01 e 3.3/B-03) sugeriu que os advogados ganhassem por causa e não 
por mês, este assunto já foi analisado pelo Conselho Consultivo e foi esclarecido que no nosso caso este modelo 
é o mais econômico para o Condomínio. O Sr Francisco sugeriu na próxima reunião verificar os resultados, 
aceito por unanimidade. Com a entrada em discussão da portaria o presidente da comissão Sr. Amaury 
Albuquerque Barros ( 3.4/B-05, 3.4/B-07 e 3.4/B-09 ) informou que a comissão se reuniu quatro vezes e 
apresentou as quatro atas, informou sobre as pesquisas efetuadas, visitou vários condomínios e o relatório, por 
ser muito extenso, iria fazer a leitura apenas da conclusão. Entregou oito cópias do relatório para a mesa e 
informou a todos os presentes que o relatório está a disposição dos condôminos na sede. Após algumas 
discussões o síndico solicitou prestar alguns esclarecimentos sobre o assunto. Informou que em função de 
algumas reclamações foi solicitado mais de um projeto para ser apreciado pela Assembléia. Após algumas 
discussões foi passada a palavra para o arquiteto Valdir José Alves Barbosa, falar sobre as duas opções. Iniciou 
falando sobre o estatuto da cidade, obrigatório para todas as cidades com mais de 20.000 habitantes e deve ter 
como primeiro passo o plano diretor, que é composto por 18 documentos, faltando seis e dois não foram 
enviados devido a necessidade de parecer de um geólogo, ver o solo, e de um topógrafo, para ficar bem claro a 
localização de cada lote. A margem de erro aceitável é de até 5 %. O local da obra, denominada doravante sub-
portaria foi sugestão de um especialista do DETRAN, sendo considerado para isso diversos fatores. Dissertou 
sobre o Plano Diretor e tomou a liberdade de apresentar sugestão do Síndico já discutida e acolhida pelo 
Conselho no sentido de se adotar para o Condomínio o nome fantasia “RESIDENCIAL QUINTAS DO SOL”, sendo 
votado e aceito por unanimidade. Em seguida apresentou as duas propostas para a sub-portaria. Explicou 
ambas com o máximo de detalhes, esclareceu todas as perguntas e deixou claro seu objetivo: duas propostas 
antagônicas e bem diferenciadas para servirem como referência do “Residencial Quintas do Sol”. O custo da 
primeira sub-portaria, esta possui dois pavimentos, é de R$87.000,00 (R$ 93.000,00 com BDI) e da segunda 
de R$58.000,00 mais o portão (mais R$10.000,00 de BDI), valores aproximados. Foi esplanado a necessidade 
da sub-portaria um. O Sr Antonio de Cerqueira Lima Rocha (5/10) comentou a necessidade de ter uma visão do 
condomínio como um todo, deve ser analisado a portaria principal e o muro. O Sr Alexandre Matos de Carvalho 
(3.2/B-09) solicitou esclarecimentos sobre o local da sub-portaria, disse que não pode penalizar uma rua com 
fluxo maior de carros, deve-se pensar na portaria definitiva. O Síndico Sr. Furoni informou a razão dos passos 
seguidos para as portarias, falou sobre a integração do condomínio e se uma determinada rua vai ser 
prejudicada é uma questão de tempo, no momento na escolha desses passos foram considerados o que de 
melhor pode ser feito no momento. Foi comentado por alguns condôminos sobre a atual “portaria” inaceitável, 
péssimo aspecto, e a péssima condição de instalações que é utilizada por parte dos funcionários. O Sr. Amaury 
Albuquerque Barros (3.4/B-05, 3.4/B-07 e 3.4/B-09) falou sobre as duas opções e deixou claro sua preferência 
pelo segundo modelo, comentou inclusive sobre um possível embargo do primeiro modelo. O Sr. Daniel Reis de 
Souza (3.2/A-14) perguntou sobre o possível embargo, o arquiteto comentou sobre as possibilidades de 
embargo. O Sr. José Roberto (2/13) falou sobre a quadra um até o portão seis, sobre segurança e tudo mais, 
deve ser feito algo para essa quadra. O Sr. Amaury Albuquerque Barros (3.4/B-05, 3.4/B-07 e 3.4/B-09) 
informou que tem solução e deve ser englobado em um passo mais adiante. O Sr. José João Ribeiro Martins 
falou sobre a quadra um. Foi solicitado ao arquiteto o custo da portaria principal, o mesmo informou que não 
tem esse custo. A Sra Iracy Reis de Araújo Abdel Karin (04/C-01) teceu alguns comentários sobre o condomínio 
sendo esclarecida pela mesa os passos até a situação atual. Após uma série de debates foi elaborada a 
proposta de encaminhamento: 1° votar pela sub-portaria ou pela portaria principal, caso a sub-portaria 
ganhasse, votar por um dos dois modelos. Na primeira votação a sub portaria teve 65 votos e a principal teve 



três. O Sr Alexandre Matos de Carvalho (3.2/B-9) conferiu as procurações e constatou que a procuração dos 
condôminos Marinilza Pereira Lima (3.2/A-24, 3.4/A-22 e 3.4/C-4) e Paulo Afonso Barros (3.3/A-28) não 
tinham a firma reconhecida conforme edital de convocação, foram anuladas e o resultado passou a ser de 61 a 
3 para a sub-portaria. Próximo passo, votação para escolher um dos dois modelos: Resultado: 39 votos para o 
modelo um e 27 votos para o modelo dois (para esta votação também não fizeram parte os quatro votos 
relativos às procurações anuladas) . O Presidente da mesa deixou bem claro, o modelo um é o modelo com dois 
pavimentos. Foi solicitado por vários condôminos que deixasse bem claro que não deve haver taxa extra para a 
construção da sub-portaria. O Sr Marco Túlio Motta Santos (3.1/B-35, 3.1/B-39 e 3.1/B-41), solicitou que 
deixasse registrado em ata que votou contra a sub-portaria um. Encerrados os trabalhos o Presidente da mesa 
encerrou a Assembléia. E eu, Anilton Moccio, indicado e eleito secretário para esta AGE, lavrei a presente Ata 
que após lida e aprovada vai por mim assinada e pelo Presidente.

José Orlando Vilela Gomes 
Presidente

Anilton Moccio
Secretário


