
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA DE 16.03.2003

Aos dezesseis dias do mês de março do ano de dois mil e três, às 10h00m, 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: Pedro Borges de Lima (02/56), 
Ricardo Gonçalves Angelin (04/B-06), Francisco Rodrigues do Nascimento (04/C-11), Carlos Roberto Fernandes 
de Oliveira (04/D-01), Antonio Souza Ibiapina Parente (04/D-04), Deny de Brito Oliveira (04/D-18), Neivaldo 
Sampaio de Oliveira (04/E-16), Paulo Alfredo Mainieri (04/F-01, 04/F-06, 04/F-08 e 04/F-10 ), Anilton Moccio 
(05/07), Luiz Carlos Furoni (05/08, 05/12, 05/13, 05/20, 09/A-01, 09/E-01, 09/G-04 e 09/G-16 ), 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), Gustavo Pereira Angelin (3.2/B-43), Sérgio de Carvalho Farias (3.2/C-16, 3.3/C-14 e 3.3/C-
16), Maria das Graças Ribeiro Holanda ( 3.3/A-02 proc. Simon Ribeiro Holanda), Rosa Cristina F. P. da Silva de 
Paula (3.3/C-02, 3.3/C-04), 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 - Deliberações a 
respeito do “Fundo de Reserva”; 2 - Deliberações a respeito de multa e juros sobre taxas inadimplidas, em 
razão do novo Código Civil; 3 - Formação da Comissão Eleitoral; e 4 -Assuntos gerais. O síndico abriu a 
Assembléia que elegeu o Sr. Anilton Moccio ( 3.4/B-01 ) e o Sr. Simon Ribeiro ( 3.3/A-02), Presidente e 
Secretário da mesa respectivamente, por unanimidade dos presentes. O presidente da mesa abriu a sessão 
lendo o Edital de Convocação da AGE passando imediatamente aos trabalhos.. Com relação ao 1º ítem da pauta 
– Deliberações a respeito do “Fundo de Reserva, foi informado que o fundo de reserva é formado com o 
recolhimento de 10% das taxas condominiais e pode ser utilizado pelo síndico em situações emergenciais e
também com autorização da Assembléia para situações urgentes. No momento tem o valor de R$ 14.270,00 
aproximadamente e com os recursos de fevereiro deverá ter o valor de 18.000,00 também aproximadamente. 
Sua utilização foi solicitada para fortalecimento do sistema de abastecimento de água do Condomínio, para 
prevenir problemas com o abastecimento quando iniciar o período sem chuvas. Foi ressaltado pelo síndico que 
o consumo cresce constantemente com as construções e com novos moradores. É necessário: Perfurar um poço 
artesiano e instalar uma caixa de água nova com capacidade de 50 ou 60.000 litros. Discussões: Caroline ( 9/F 
) perguntou acerca de possível autorização para execução da obra por parte do GDF, Ibiapina ( 04/D-04 ) pediu 
para voltar a efetuar a medição do consumo de água para fins de prevenção de possível racionamento. A 
utilização dos recursos foi aprovada por unanimidade. Passou-se então para o item 2 da pauta – Deliberações a 
respeito de multa e juros sobre taxas inadimplidas, em razão do novo Código Civil. Por força do novo Código 
Civil Brasileiro, deve ser utilizado o percentual de 2 % para multa e 1 % ao mês (de juros) por força da 
assembléia sobre o assunto. Como a taxa de 2% pode ser um atrativo para inadimplência, deve ser discutido 
em Assembléia específica a conveniência de se adotar a aplicação de desconto para condôminos em dia (prêmio 
por adimplência). Passa a valer: até 10/01/2003 – Código Civil Anterior (multa conforme aprovado em AGE 
anterior). Após 11/01/2002, alterar de acordo com o novo Código Civil Brasileiro (multa de 2%). Foi aprovado 
por unanimidade. Passou-se então para o item 3 da pauta – Formação da Comissão Eleitoral, foi informado que 
não há obrigatoriedade de eleição para conselheiro. Discussões: Ibiapina (04/D-04) perguntou quem é o 
conselheiro da quadra 04, foi informado que é o Sr, José da Silva Garrote (4/D-03) e foi informado pelo síndico 
que o mesmo não tem participado das reuniões por motivos particulares. Foi sugerido a escolha de um 
substituto para o mesmo e também para todos os casos, onde não tem representante ou o representante não 
pode participar ativamente por motivos particulares. O Sr. Manoel Bittencourt (9/F-18) perguntou quais as 
atribuições de um conselheiro, sendo esclarecido pelo síndico. Perguntou também a quantidade de residências 
habitadas atualmente no condomínio, sendo informado que hoje é de 160 unidades aproximadamente. Foi 
informado que a comissão eleitoral ficará com as atribuições de promover a definição do processo eleitoral. 
Nada havendo mais a tratar sobre as dúvidas foi formada a comissão eleitoral com os seguintes componentes: 
Anilton Moccio ( 3.4/B-01), Carlos Roberto Fernandes Oliveira (4/D-01), Paulo Alfredo Mainieri (4/F-01), 
Neivaldo Sampaio de Oliveira ( 4/E-16 ) e Antonio Souza Ibiapina Parente ( 4/D-04 ). A comissão foi aprovada 
por unanimidade. Passou-se então para o item 4 da pauta – Assuntos gerais – 1) Limpeza de lotes: Sérgio, 
informou que foi aprovada taxa de R$ 20,00 na administração anterior; Amaury, sugestão de gramar todos os 
lotes vazios; Neivaldo, contratar 2 servidores para roçagem permanente e Manoel Bittencourt, esclarecer o 
motivo da limpeza dos lotes aos proprietários, principalmente com relação aos entulhos, como segurança, 
esconderijo e proliferação de ratos, cobras e afins. Ficou decidido que deverá ser enviada correspondência para 
os proprietários informando da necessidade de limpeza e quem não o fizer em prazo a ser definido o 
condomínio mandará limpar e será cobrado o valor de R$ 8,00 (oito reais) de cada lote roçado. Este valor 
deverá ser incluído no boleto do condomínio. Aprovado por unanimidade. 2 – Multas para eventuais utilizações 
de lotes para acúmulo de lixo, entulho, depósito de animais. Deve ser verificado o regimento interno para 
estabelecer valores e prazos e aplicar a multa. Foi informado que a base de cobrança é a taxa condominial. 
Aprovado por unanimidade. 3 - Venda de lote pertencente ao condomínio, foi informada à assembléia que está 
à venda o lote 4/E-20 que pertence ao condomínio. Foi proposto que o Síndico tivesse autonomia para negociá-
lo, preservando ao máximo os interesses do Condomínio. Aprovado por unanimidade. 4- Suspensão do 
pagamento para a empresa contratada para asfaltamento (Segunda parte do asfalto), a empresa está 
efetuando perícia própria, foi sugerido a criação de uma comissão para negociar acordo entre o condomínio 
Quintas do Sol e a Empresa., Paulo A. Mainieri, (4/F-01) sugeriu utilizar o conselho para participar das 
negociações. Proposta: utilizar o conselho e alguns participantes voluntários, podem participar Sra Yedda, Srs 
Manoel Bitencourt e Amaury. Aprovado por unanimidade. 5 – Sinalização para os condomínios: Neivaldo 
informou dificuldades de pessoas encontrarem o Condomínio, ver se é possível pedir ao DER algum tipo de 
sinalização. Foi informado que a melhoria da sinalização já está sendo providenciada pelo Condomínio em 
conjunto com a AJAB. 6 – Animais soltos, Yedda informou da quantidade de animais soltos no condomínio, 
espalhando lixo, podendo trazer doenças próprias de animais e causando insegurança aos moradores. Deve ser 
chamada a carrocinha. 7 – Telefones das guaritas, o síndico informou que as guaritas possuem telefones e que 
serão divulgados a todos os condôminos assim como os procedimentos para sua utilização. 8 – Sinalizações 
internas, Cléber informou sobre o alto custo para alteração das placas internas, foi sugerido colocar mapas nas 
guaritas para auxiliar as visitas. Foi sugerido mudança de endereçamento para facilitar localizações dos 
endereços. Foi informado pelo síndico que a revisão do endereçamento deverá ser discutido com o Conselho 



Consultivo. 9 – Quebra molas, Amaury comentou sobre os quebra molas existentes na estrada de acesso ao 
condomínio, acredita-se que não estão nos padrões do Código Brasileiro de Trânsito, pedir para a AJAB verificar 
da legalidade e possibilidade de novos quebra molas ou outros mecanismos para coibir o excesso de 
velocidade. 10 – Segurança interna, Caroline (locatária 09/F-22) solicitou informações sobre a ronda interna, 
informou que sua casa foi assaltada recentemente, falou sobre o barulho do motor da variant e se a moto esta 
com o pneu furado. Fernandes (4/D-01) informou que tem conhecimento que o controle remoto é entregue ao 
condutor de veículos quando é necessário entregar algum material, para abertura dos portões e que devem ser 
devolvido posteriormente. O Síndico informou que deve ser confirmado, via contato telefônico a presença e 
entrega de materiais. Dificuldade quando a obra esta em andamento. Essa situação somente será resolvida 
quando do pleno funcionamento da guarita. Foi solicitado a desativação do portão 3/3-B. Encerrados os 
trabalhos o presidente da mesa encerrou a Assembléia. e eu, Anilton Moccio, indicado presidente da mesa para 
esta AGE, lavrei a presente Ata que após lida e aprovada vai por mim assinada e pelo secretário.

Anilton Moccio
Presidente 

Simon Ribeiro Holanda
Secretário


