
Quintas do Sol

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 16.11~'Õ(j~\-::r'
,..----_._--------_ •..._--_._--_ •...-----_._-- .

Aos dezesseis dias do mês de novembro do ano de 200S, à!'FiQ9i~Jºh~jem;s:y:.,g\l!1<;lªs~::~~{!?1~bc.
chamada, atendendo convocação para Assembléia Geral Extraordiháfi~ict~l1nitam:rse no salão de
reuniões do Condomínio Jardim Botânico V, os condôminos: Fernandb Florentino da Silva (0l/B-03);
Therezinha Villar Martins (0l/C-03); Ezer Pereira Barros (02/s0);l Rogério Cés#!!1~~F~Rs Correa
(04/C-OI-A, 3.I/A-IS); Francisco Rodrigues do Nascimento (04/C-l1); Luciene ter;é.'S1:mi~ Mateus
Silva (04/C-16, 3.3/A-OS); Fabiano de Matos Carpanez (04/E-13); paulQ_Alfred..Q.Mâhi~rt{it4/.EOL. _ 'o. _.:

04/F -06 e 04/F -10); Diolino da Conceição de Souza (04/G-15); Maria Cláudia Pereira VaIverde (04/G-
17); James Quintão de Oliveira (04/H-1 O); Francisco das Chagas Araújo Lima Júnior (05/01, 05/0 l-A,
05/01-B, 05/01-C, 09/D-13-A-COM, 09/D-13-COM, 09/D-14-A-COM, 09/D-14-COM, 09/G-01,
09/G-02, 09/G-OS, 09/G-OS-A, 09/G-OS-B, 09/G-OS-C, 09/G-09, 09/G-09-A, 09/G-09-B, 09/G-09-C,
09/G-AESP); Luiz Carlos Furoni (05/03-A, 05/03-B, OS/07, OS/08, OS/09, OS/13, OS/13-G, OS/20-A-
COM, OS/20-COM, 07/06, 09/C-01, 09/G-04); Antonio de Cerqueira Lima Rocha (05110, OSIlO-A,
OSIlO-B); Flauzeli Aparecida Gonçalves (OS/12-C); Fátima Cássia Santos Lopes (07114); Vânia Luiz
Brandão (09/A-02); Marinilza Pereira Lima (09/C-02, 3.4/A-22 e 3.4/C-04); Paulo Afonso Barros
(09/C-09, 09/C-11, 09/D-12, 3.3/A-28); Cleto Perruci Junior (09/C-14); Mauro Luiz Cerrato (3.1/B-
3S); Tatiane Ribeiro de Araújo (3.2/A-SO); Norma Sueli Cassaro (3.2/C-14); Amaro Ricarte de
Santana Filho (3.2/C-24); José Dideus Silvestre (3.2/C-34); Nilce Maria Jacobs Freire da Silva (3.2/D-
37); Sônia Maria Ferreira da Silva Avolio (3.3/A-24); Humberto Barbosa de Castro (3.3/D-13); Glícia
Andrade de Albuquerque Barros (3.4/B-OS); Moacir Fernandes da Cruz (3.4/D-OS); e os condôminos
que se fIzeram representar por procuração: Alceu Luciano Barbosa (02/39, 02/39-A, 02/99, 04/D-
17-COM); Roberto Jussieu de Mello Vieira Filho (02/52); Sergio Luiz Teixeira da Silva (04/B-17,
09/C-12, 09/G-32, 09/G-33, 09/G-34, 09/G-3S); Simone de Oliveira Neves da Silva (04/D-IO); José da
Silva Garrote (01/D-06, ü4/D-03, 04/D-Il, 3.2/A-36, 05/0S, 05/0S-A, 05/05-13, 05/06, OS/06-A e
05/06-B); Kaly Christine da Rocha Mariquito (09/D-08); Nirio Augusto Cavalcanti(3.3/D-03), para
deliberarem sobre os seguintes assuntos: 1 - deliberar sobre a conveniência de constituição da
Comissão Executiva para fIns de condução do processo de regularização do Condomínio; 2 -
deliberar sobre a autorização de funcionamento da Micro Empresa INSTITUTO VENCER -
Assistência Integral à Saúde Ltda., dentro do condomínio, localizado na Quadra 04 Conjunto G
Casa 15. O Sr. José Orlando Vilela Gomes, Síndico, abriu a Assembléia lendo o Edital de Convocação

.e, por unanimidade dos presentes, foi eleito o Condômino Sr. Humberto Barbosa de Castro (3 .3/D-13)
para presIdi-Ia e foi indicado o condômino Sr. Luiz Carlos Furoni (OS/07) para secretário. Inicialmente
foi lida a Ata da Assembléia anterior (AGE de 21.09.2008). Submetida a votação, referida Ata foi
aprovada por unanimidade. A seguir, o Presidente da Assembléia colocou em discussão o item 1 da
pauta - deliberar sobre a conveniência de constituição da Comissão Executiva para fIns de
condução do processo de regularização do Condomínio. Chamado falar sobre o assunto, o síndico
Sr. Vil ela falou que já existe uma Comissão de acompanhamento dos trabalhos da TOPOCART, e que
na Assembléia seria discutida a conveniência ou não de se criar uma comissão com caráter executivo
para tratar do processo de regularização do Condomínio ou mesmo se seria o caso de se transformar a
Comissão de Acompanhamento em Comissão Executiva. A Condômina Therezinha indagou se no
contrato com a TOPOCART consta algum item prevendo a aplicação de multa à TOPOCART em caso
de demora ou atraso na execução dos trabalhos e se não consta que passasse a constar uma multa de
20% sobre o valor do contrato a favor do condomínio., O Síndico falou de uma carta recebida da
TOPOCART e pediu para fazer parte da Ata e esclareceu à Sra. Therezinha que não havia multa
prevista no contrato porque à época nem o próprio governo tinha critérios definidos sobre como
regularizar os condomínios e que as empresas ficavam batendo cabeças e somente este ano (2008) o
governo editou uma cartilha traçando orientações e que houve inclusive a mudança de critérios como
por exemplo sobre a possibilidade da ocupação de área com declividade de até 30% e que o prazo para
a entrega de determinados projetos são bastante dilatados, prazos mínimos de 120 a 180 dias e que os
projetosentreguesao GDF semprevOlt/om exigênciase as empresasse comprometem=pr~
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todas elas. O Sr. Presidente da Assembléia fez a leitura da carta recebida da TOPOCART, prestando
esclarecimentos sobre o Projeto Urbanístico do Condomínio Quintas-uo-Sol-,-nos--segtlintes-termos-:-··
"Por meio da presente correspondência, gostaríamos de esclarecer cflie:Q0 'proj.etd:lem.:·jpefe:rêr:rbiaji01ii
encaminhado ao GRUPAR no dia 03 de novembro de 2008. O inJs:miot'ãVâÍioW;os documentos
entregues e solicitou alguns ajustes para a aprovação do trabalho. q>s referidos aj}W,t=~,,~~tãosendo
providenciados e serão encaminhados novamente no dia 19 de novembro, quando te~p~i~~,~wPectativa

• ; ;: ti =r. =Íotz:::r. I •

de que finalizaremos os projetos com a aprovação do GRUP AR. Sal)ientamos que Q,~!mf2i.:~OSforam
elaborados com o respaldo da comissão de acompanhamento do (ÇefHrom·íllie·-e-eo-m--téeRiees..·ào--·· - .,
GRUP AR. Reiteramos outrossim, que a TOPOCART assumiu e assume a responsabilidade técnica dos
trabalhos executados ao longo de toda vigência do contrato, elaborando os serviços dentro das
exigências técnicas dos órgãos do GDF. Na oportunidade, declinamos do convite para participarmos
da Assembléia do Condomínio, por entender que a mesma tem o objetivo de deliberar sobre as
questões internas do Condomínio. Continuamos à disposição da comissão de acompanhamento para
esclarecimentos técnicos referentes aos projetos contratados. Atenciosamente, Arq. Ana Carolina
Favilla Coimbra - Gerente de Projeto." O Sr. Presidente da Assembléia abriu então as discussões
sobre o item e sobre as competências da referida Comissão. O Condômino Antonio Augusto (07/14)
questionou se haveria realmente a necessidade da criação de uma nova Comissão. O condômino Luiz
Carlos Furoni (05/07) argumentou que é membro da atual Comissão de Acompanhamento e que
referida Comissão não tem poderes decisórios, e que o executivo no processo de regularização é o
síndico. Portanto, na primeira etapa do processo, em 2006, era o síndico em exercício naquela época, o
Sr. Vilela, no ano seguinte foi eleito síndico o Sr. Fernandes, portanto mudou o executivo do processo,
em 2008 voltou ao cargo de síndico e como executivo do processo o Sr. Vilela. Que na condição de
membro da Comissão de Acompanhamento tem tido algumas surpresas, uma vez que não tem sido
consultado sobre certas coisas. Por exemplo, quanto aos esclarecimentos prestados pela TOPOCART,
no sentido de que o processo já teria sido encaminhado ao GRUP AR e que os projetos teriam sido
desenvolvidos com o respaldo da comissão de acompanhamento, o Sr. Furoni afirmou que não tinha
conhecimento do encaminhamento do processo ao GRUP AR e que se consultado seria contra, pois
entende que somente após deliberação em Assembléia é que o processo poderia ser encaminhado a
órgãos do governo. O condômino Furoni discorreu ainda sobre os contratempos havidos desde a
formalização do contrato com a TOPOCART, principalmente em razão da falta de critérios a serem
observados na elaboração dos projetos. Que alguns meses atrás, a TOPOCART colocou como fator
impeditivo à continuidade dos projetos diferença verificadas na base topográfica do condomínio e que
a TOPOCART não poderia se responsabilizar por uma base topográfica que não fora levantado por
aquela empresa. Em conseqüência por decisão da Comissão de Acompanhamento e do Conselho
Consultivo e Fiscal foi autorizada à TOPOCART a execução de novo levantamento topográfico. E que
a Comissão de Acompanhamento, juntamente com o síndico, conferiu o levantamento efetuado e
detectou diversos erros de medição, tendo sido formalmente solicitadas as correções à TOPOCART e
que ainda não foram providenciadas na sua totalidade apesar dos prazos fixados no contrato.
Continuou o Sr. Furoni argumentado no sentido de que o síndico, absorvido pelos encargos diários na
administração do condomínio, não reúne condições adequadas para conduzir o processo de
regularização do Condomínio. Defendeu então a criação de uma Comissão Executiva permanente com
os encargos exclusivos para conduzir o processo de regularização, até o final, de forma que a mudança
de Síndico não causaria transtornos em relação ao processo de regularização do condomínio. A
Comissão teria as funções e competências gerais previstas na Convenção do Condomínio para o
síndico, competências aplicáveis entretanto somente no que diz respeito ao processo de regularização,
exceto obviamente quanto a gerar despesas e quanto à aprovação final dos projetos, que devem ser
submetidas à Assembléia. O Condômino Moacir manifestou-se contrário à criação da Comissão
Executiva e que o síndico eleito era o responsável pelo contrato com a TOPOCART e que a
Assembléia em curso tinha a participação mínima de condôminos de forma que não teria
representatividade suficiente para aprovar tal medida. O Condômino Antonio Augusto manifestou
preocupação quanto à criação de uma Comissão Executiva agora, no sentido de que a Comissão de
acompanhamento existente estaria a par dos prob,lemas já ocorridos e que a criar uma nova comi~o /
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seria recomeçar do zero. O Condômino Sr. Furoni afirmou que lera membro da Comissão de
Acompanhamento e se disporia a participar da Comissão Executiva. i()-ST:-Humbert"O;--Pres-ie1:ente-·da-'.'- -
Assembléia, falando como condômino, manifestou que o síndico ef6i:to~ temi 'õdaptii'Ó;; logimíc0J2-deJ-,
contador, advogado etc. de forma que entendia ser desnecessária a cri~'çãUJtlar€0WHs§ãoExecutiva. O
Sr. Amaury pediu a palavra e iniciou dizendo que ia tentar ser be"" calmo e, apesar QQ..12.edidoda
condômina Sra.Therezinha, negou-se a utilizar o microfone. A seguir disse, " tem :~~~Woisinhas
aqui da Assembléia passada ..., começar da Assembléia passada ..., aqz'!ieu me retiretrjqyJ.~i$'e.:pzbléia..., .
não consta nada da Ata". O Sr. Amaury falou alguma coisa ao !.Sr-.-Pres·iseftre-tla-Assemblé-ia-,-· .- ...:
incompreensível por não estar usando o microfone. Continuou dizendo: ''por não aprovar
determinados gastos sem primeiro a aprovação desse projeto ..., no final o Presidente da mesa
concordou comigo ..., se ele concordou comigo porque ele não suspendeu a Assembléia? e aprovou
gastos desnecessários? Estes gastos que estamos fazendo aqui, tira daqui, tira dali, foram aprovados
pelos órgãos do governo?" O Presidente da Assembléia interrompeu o Sr. Amaury, pedindo para que
se ativesse ao assunto da pauta. O Sr. Amaury respondeu ao Sr. Presidente que já chegaria ao assunto e
continuou ..."nós vamos aprovar alguma coisa aqui que não foi aprovada pelo governo? A Assembléia
tem decisão? O projeto foi aprovado pelos órgãos do governo? enquanto está na TOPOCART não
temos poder de decisão, quem tem poder de decisão é o governo, quando o governo aprovar o plano
urbanístico aí então a gente executa, dentro daquilo que há de ser ..., outra, agora a Comissão depois
de anos dela criada ela vem dizer que não tem poder decisório? Porque no primeiro dia viram que
não tinham e não acompanhou? outra há de, não há expressão de verdade aqui, eu fui à TOPOCART
durante 4 vezes, eu fui muito bem recebido por eles, reclamar da demora, fui 4 vezes lá e eles nunca
me recusaram a receber, inclusive a última vez que eu fui, fui com a diretoria e eles me receberam lá
tranqüilamente". O Condômino Sr. Franscisco indagou ao Sr. Amaury qual a razão da demora não
tendo sido respondido. Continuou o Sr. Amaury:" porque o motivo da demora, não, não, o motivo da
demora, porque o síndico vem dizer agora, não, o síndico não era recebido, eu era, eu fui recebido
como condômino, porque o síndico, o gestor, não era recebido, ou então foi descaso deles, alguma
coisa tá errada aí, agora, criar uma comissão executiva para que? para eximir a responsabilidade da
anterior? Somos nós, somos todos nós otários? Eles não tem responsabilidades conosco? dá licença".
Com a palavra o condômino Sr. Francisco. O condômino se apresentou, inclusive como membro da
Comissão de Acompanhamento. Iniciou colocando que a primeira grande pergunta é porque se falar
nessa Assembléia, a essa altura, sobre a criação de uma Comissão Executiva para condução do
processo de regularização. Em seguida discorreu longamente sobre todo os acontecimentos desde a
contratação da TOPOCART, sobre as dificuldades emergentes da complexidade da interpretação da
legislaçãoambiental, sobre a inflexibilidade da TOPOCART na interpretação dessa legislação, sobre a
necessidade de se respeitar as propriedades privadas etc. e também sobre decisões equivocadas
tomadas pelo próprio condomínio ao autorizar a TOPOCART a desenvolver projetos urbanísticos que
resultaram como inexeqüíveis em razão da não aceitação por parte de condôminos com propriedades
afetadas e quanto à incapacidade da Comissão de Acompanhamento de influir no encaminhamento das
decisões por se tratar de uma comissão meramente consultiva ou opinativa, sem poderes decisórios.
Defendeu enfim a necessidade de mudança na forma de condução do processo, que seria por meio da
criação da Comissão Executiva. O Síndico Sr. Vilela informou que o processo foi encaminhado
informalmente ao GRUP AR em busca de orientação porque um condômino trabalha no órgão e se
dispôs a ajudar. Informou enfim que o processo não foi formalmente protocolado. O Presidente da
Assembléia ressaltou que o que seria colocado em votação era a conveniência de se criar a Comissão
Executiva. Adiantou que na sua opinião pessoal o síndico deveria continuar à frente do processo e que
a comissão deve ser apenas consultiva, opinativa. Com a palavra o condômino James manifestando-se
também contrariamente à criação da Comissão Executiva, que comissões devem ser meramente
consultivas e o poder decisório deve ser do síndico, o executivo do Condomínio. Lembrou que
empresarialmente é assim que se procede. O Sr. Francisco voltou a falar, asseverando que quem decide
não é o síndico nem mesmo as Comissões. Quem decide efetivamente é a Assembléia. A Comissão
Executiva vai conduzir os trabalhos e apresentar uma sugestão de projeto à Assembléia e que somente
após a decisão da Assembléia que o projeto deve ser encaminhado aos órgãos do Governo. O
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Condômino Luiz Carlos Furoni falou que mesmo sob o ponto de vi~ta empresarial o Presidente da
empresa normalmente está sujeito a dar cumprimento a decisões do!~Çõffse1!f<ri~iYerõcdã"e"mpr~sa~-.-.-
sendo pois apenas executor de decisões superiores, que no caso do corid6;mífilo·~e,i.~1\ssêrfiol~i1ff.tOjgrlGt
James indagou quais seriam as funções da Comissão Executiva. O Sr. #1l8iJ.Y\5&ld·t-8Waheseriam todas
as funções previstas na Convenção para o síndico, ou seja, representar p Condomínio;li\~~iRf;~s junto a
entidades privadas ou públicas, levar adiante negociações etc. e que toda a a~sjsf,e,d~jfu.jurídica
necessária seria prestada à Comissão pelos advogados do condomí~1Ío, da mesIDai/fM:f.r.lâ8o apoio
logístico à Comissão seria prestado pelo escritório do Condomínio. cJViei:ndente c!ã-Assemô1éía:-Sr:-···· ..
Humberto, manifestou entender que criação da Comissão Executiva deveria ser precedida do
desenvolvimento de um regimento próprio etc. O Condômino Moacir falou alguma coisa a respeito do
assunto, fala incompreendida pelo fato de o Sr. Moacir não estar fazendo uso do microfone. O
Condômino Sr. Rogério pediu a palavra e colocou sua preocupação no sentido de que o processo de
regularização poderia estar sendo prejudicado em função de projetos pessoais relacionados com o
fracionamento de lotes, e que espera poder acreditar que não serão mais levados a efeito novos
fracionamentos. Afirmou saber que na quadra 7 existem lotes com grandes dimensões e que um deles
com área de 16.000m2 era de propriedade do condômino Sr. Furoni e indagou se existia a intenção de
fracioná-Io. O Sr. Furoni discorreu sobre a quadra 7, uma gleba de terras com aproximadamente
72.000 m2 e com Escritura Pública registrada no cartório de imóveis etc e afirmou que não pretende,
pelo menos por ora, fracionar sua cota de 16.000m2• O Sr. Humberto, Presidente da Assembléia, voltou
a lembrar que existe hoje uma comissão de acompanhamento para o processo de regularização do
condomínio e que, hoje, iríamos decidir sobre a conveniência de se constituir uma Comissão
Executiva, e que caso fosse decidido pela criação da Comissão Executiva obviamente a comissão de
acompanhamento ficaria extinta. A condômina Sra. Luciene opinou no sentido de que o síndico não
poderia ser excluído da Comissão Executiva. O Presidente da mesa ponderou que inicialmente
votaríamos pela criação ou não da Comissão Executiva e posteriormente se decidiria pelos poderes a
serem concedidos à Comissão, pela necessidade da elaboração de um regimento para apreciação em
Assembléia posterior etc. Após extensa e calorosa discussão sobre a conveniência da criação da
Comissão Executiva, seus poderes, duração etc., foi aberto o encaminhamento da votação. A votação
obteve a seguinte resultado: votos a favor da criação da Comissão Executiva Permanente para
condução do processo de regularização - 67 . Votos contrários - 17. Foi aprovada portanto a criação
da Comissão Executiva. O Sr. Presidente da Assembléia levantou uma proposta no sentido de que se
criaria um esboço de regimento para a Comissão Executiva para apreciação em assembléia a ser
realizada em dezembro, a eleição dos componentes etc. Em contrapartida o condômino Sr. Francisco
formulou uma segunda proposta no sentido de criar e eleger os membros da Comissão imediatamente.
Novamente houve calorosa discussão a respeito das propostas. O Sr. Presidente da Assembléia colocou
em votação a proposta no sentido de se criar imediatamente a Comissão Executiva - 71 votos a favor e
7 votos contrários. A seguir o Sr Presidente da Assembléia colocou em votação o número de 5
componentes para composição da Comissão Executiva, havendo 71 votos favoráveis e nenhum contra.
A seguir o Sr. Presidente da Assembléia solicitou a apresentação dos candidatos para compor a
Comissão executiva, surgindo 7 candidatos. A votação apresentou os seguintes resultados: Francisco -
70 votos; Vilela - 59 votos; Furoni - 68 votos; Antonio Augusto - 38 votos, Edeon - 51 votos:
Carpanez - 14 votos, Vânia - 59 votos. Portanto foram eleitos como membros da Comissão Executiva,
na ordem do número de votos obtidos: Membros Titulares: 1) Francisco das Chagas Araújo Lima
Júnior (RG nO770.747 - SSP/DF - CPF nO340.651.641-68); 2) Luiz Carlos Furoni (RG n° 395.755-
SSP/DF - CPF nO 146.081.891-15); 3) Vânia Luiz Brandão (RG nO2.027.069 - SSPIDF - CPF n°
921.634.756-20); 4) José Orlando Vilela Gomes (RG nO248.671 - COMAER - CPF nO096.880.641 -
49); 5) Edeon Vaz Ferreira Júnior (RG nO 1.598.383 - SSP/DF - CPF nO 007.481.304-89); Como
Membros Suplentes: 1) Antonio Augusto de Azevedo Morais (CPF nO268.717.185-91); e 2) Fabiano
de Matos Carpanez (RG nO 1.584.292 - SSPIDF - CPF nO833.156.751-04). A seguir passou-se a
discorrer sobre os poderes da Comissão, duração, etc. O Condômino Sr. Furoni lembrou que, conforme
amplamente discutido no curso da Assembléia, a Comissão Executiva estava investida dos poderes
conferidos ao Síndico na Convenção, poderes restritos entretanto a atividades relacionadas crpomo
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processo de regularização do condomínio, ressaltado apesar de repetitivo que a Comissão não pode
criar despesas ou formalizar contratos sem a aprovação em Assembléia. Quanto ao prazo de existência
da Comissão, a Comissão é de caráter permanente, até a regularização do Condomínio. O condômino
Sr. Francisco considerou importante que constasse da Ata que a Comissão, em sua primeira reunião,
elegeria um Presidente com direito a voto de minerva. A seguir o Presidente da Assembléia abriu
discussão sobre o item 2 da pauta - 2 - deliberar sobre a autorização de funcionamento da Micro
Empresa INSTITUTO VENCER - Assistência Integral à Saúde Ltda., dentro do condomínio,
localizado na Quadra 04 Conjunto G Casa 15. Submetida a votação, foi obtido o seguinte resultado:
58 votos a favor da autorização e 28 votos contra. O Condômino Francisco fez questão de justificar
que seu voto era favorável porque já existem empresas funcionando dentro do condomínio, inclusive
com CNPJ registrado. Então, disse o condômino, eu acho que é injustiça para com a atividade da Da.
Cláudia, que não é uma atividade que cria incômodos, que ela diz que tem um lote que vai servir para
estacionamento, que não vai ficar nem carros estacionados na rua, uma atividade interna dela, vai ser
mais uma pois já tem 3 ou 4. Disse que se fosse uma oficina mecânica não seria favorável, mas
atividade dela é benéfica para os condôminos, para tratamento de idosos etc. Houve mais algumas
manifestações contrárias ao exercício de atividades comerciais ou de serviços dentro do Condomínio.
O Sr. Presidente da Assembléia colocou que cada caso deve ser votado em Assembléia. Nada mais
havendo a tratar foi encerrada Assembléia Geral Extraordinária. E eu, Luiz Carlos Furoni, Secretário
da Mesa, lavrei a presente Ata, que vai por mim assinada e pelo Presidente, Humberto Barbosa de
Castro. Brasília-DF, 16 de novembro de 2.008.
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Humberto Barbosa de Castro
Presidente
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( Luiz Carlos Furom

Secretário
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