
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA DE 17/03/2002

Aos dezessete dias do mês de março do ano de dois mil e dois, às 10h30m em Segunda e última chamada atendendo 
convocação para Assembléia Geral Extraordinária, reuniram-se na Gleba 3/3 Área Verde do Condomínio Quintas do Sol, ou se 
fizeram representar por procuração os condôminos Jarbas Raimundo de Aldano Matos (01/B-12), Jair de Souza Escovino 
(01/B-16), José João Ribeiro Martins (01/C-02), Elza Rocha de Souza (01/C-15), Luciano Benévolo de Andrade (01/D-13 proc. 
Thiago Teixeira de Andrade), Nassara Maria Vieira de Queiroz Brito (02/05 e 04/A-07), Alceu Luciano Barbosa Júnior (02/39), 
Pedro Borges de Lima (02/56), Keila Cristine Guimarães Bernardes (02/59), Ezer Pereira Barros (02/80), Alceu Luciano 
Barbosa (04/D-AC proc. Alceu Luciano Barbosa Júnior), João Paulo Amorim (04/A-01), Ricardo Gonçalves Angelin (04/B-06), 
Gilberto Pompilio de Melo (04/B-08), Sérgio Luiz Teixeira da Silva (04/B-17, 09/C-12, 09/G-32, 09/G-33, 09/G-34, 09/G-35),
Maria do Carmo Sousa Lima (04/C-06), Maria Anunciada de Andrade (04/C-12, 04/C-14), Rômulo de Oliveira Neves (04/C-26), 
Antonio Souza Ibiapina Parente (04/D-04), Luiz Carlos Furoni (04/D-13, 05/13, 05/20), Neivaldo Sampaio de Oliveira (04/E-
16), Anilton Moccio (05/07), Ronaldo D Fonseca Miotti (05/23), Cláudio Vieira de Oliveira (09/A-ESP), Gizelia Oliveira Chaves 
(09/C-10), Francisco das Chagas Araújo Lima Júnior (09/D-13, 09/D-14, 09/G-ASP), Estela Dalva de Sousa Machado (3.1/A-
04), Lincoln Lopes da Silva (3.1/A-38, 3.1/A-40), Cuno Detlef Hofmann 3.1/A-50), Analine de Melo Silva (3.1/B-03, 3.1/B-05), 
Marinalva Pereira Lima (3.2/A-16), Marinilza Pereira Lima (3.2/A-24, 3.4/A-22, 3.4/C-04), Rozangela Maria da Silva (3.2/A-42 
proc. Lúcia Maria Pereira de Almeida), Lúcia Maria Pereira de Almeida (3.2/A-44), Mariza Pereira Torres (3.2/B-07), Losver 
Antônio Werneck Pontual Macha (3.2/B-37, 3.2/B-39, 3.2/B-41, 3.4/B-15), Luiz de Oliveira Costa (3.2/C-06), Sérgio de 
Carvalho Farias (3.2/C-16, 3.3/C-14 e 3.3/C-16), Cuno Detlef Hofmann (3.2/D-03), José Maria Paula Rodrigues (3.2/D-09), 
Célio Marinho (3.2/D-25), Maria das Graças Ribeiro Holanda (3.3/A-02 proc. Simon Ribeiro Holanda), Marinalva Pereira Lima 
(3.3/A-04), Carlos Alberto de Brito (3.3/A-14), Sônia Maria Ferreira da Silva Avolio (3.3/A-24), Paulo Afonso Barros (3.3/A-
28), Rita Cristina Melo Nobrega (3.3/A-34), Maria Angelica de Freitas (3.3/C-06), Alessandro Freitas da Rocha (3.3/D-13), 
Mary Ângela C. Moraes (3.3/D-21), Kleber Magalhães de Amorim (3.4/A-06), Amélia Goreth Cardoso de Queiroz Sena (3.4/A-
10), Yedda Gomes de Andrade Moccio (3.4/B-01), para deliberarem sobre os seguintes assuntos: 1º) Deliberação sobre taxas 
do Condomínio; 2º) Aprovação de orçamentos (Guaritas, Poço Artesiano, Meios-Fios); 3º) Análise das Contas do Condominio; 
4º) Formação da Comissão Eleitoral e 5º) Assuntos Diversos. O síndico abriu a Assembléia que elegeu o Sr. Amaury de 
Albuquerque Barros (3.4/B-05) e a Sr(a) Ana Paula de Souza Oliveira (04/E-16), presidente e secretária da mesa 
respectivamente, por unanimidade dos presentes. O presidente da mesa abriu a sessão lendo o Edital de Convocação da AGE. 
Em seguida leu também a ata da última Assembléia Geral Extraordinária de 18/10/2001, sendo aprovada por unanimidade 
dos presentes. Logo após o presidente passou a palavra para o síndico, Sr. Hamilton Santos, que fala de sua gestão, sobre a 
eleição para o mês de abril, sobre o asfalto dentro do Condomínio, sobre área comum e colaboração, sobre inadimplência, 
sobre presença dos condôminos nas reuniões e sobre utilização do Conselho pelos representantes de glebas. Em seguida o 
síndico passou a falar sobre o 1º (primeiro) item da pauta - Deliberação sobre taxas do Condomínio - disse que a taxa 
atual de R$50,00 (cinqüenta reais), não estava cobrindo as despesas em decorrência do alto grau de inadimplência. Relatou 
ainda, que somente as despesas com pessoal excediam em R$20.000,00(Vinte mil reais), sendo que o Condomínio tem 
também outras despesas, se os 692 lotes pagassem as taxas teríamos um total de R$34.600,00(Trinta e quatro mil e 
seiscentos reais). A inadimplência atual é de 34%. O síndico sugeriu passar a taxa do Condomínio para R$80,00(Oitenta 
reais), com isso os 692 lotes pagariam R$55.360,00(Cinqüenta e cinco mil e trezentos e sessenta reais). Os condôminos 
discordaram e consideraram o valor sugerido pelo síndico muito alto, dizendo que o Condomínio deveria cobrar os 
inadimplentes e não os adimplentes pagarem por eles. O síndico informou que está tramitando várias ações de cobrança na 
justiça e que uma ação de cobrança pode demorar mais de 02(dois) anos para se chegar a conclusão final, explicações estas 
complementadas pelo advogado do Condomínio, Dr. José Peixoto Guimarães Neto. Após discursão pelos condôminos ficou em 
destaque a recuperação de receita, sendo recomendado uma fiscalização maior junto ao jurídico junto com o Condomínio 
para pressionar mais, não acumular e determinar prazo para cobranças no jurídico. Os condôminos recomendaram ao síndico 
que contratassem, tantos quantos fossem, advogados para agilizar a cobrança. Ficou determinado ainda, que todos os 
parcelamentos de dívidas só deverão ser feitos com interferência dos advogados ou na justiça. Em seguida foram feitas 
sugestões, pelos condôminos, quanto ao valor da taxa de Condomínio, pois a proposta sugerida pelo síndico de 
R$80,00(Oitenta reais) fixo, foi retirada - nenhum voto. Foi sugerido por um condômino a proposta de pagar-se até o dia 
05(cinco) de cada mês o valor de R$70,00 (Setenta reais) e depois desse dia o valor da taxa seria de R$80,00(Oitenta reais), 
proposta também retirada - nenhum voto. Foram feitas, então, as seguintes propostas, para serem votadas: 1ª Proposta -
pleiteada pelo Sr. José João Ribeiro Martins (01/C-02) - Taxa de R$80,00(Oitenta reais), sendo que se for paga até o 
vencimento, ou seja, até o dia 10(dez) de cada mês, terá um desconto de 10% sobre o valor da taxa; 2ª Proposta - pleiteada 
pela Sr(a). Marinalva Pereira Lima (3.2/A-16 e 3.2/A-04) - Taxa de R$60,00(Sessenta reais). Passou-se então a votação: 1ª 
Proposta vencedora com 55 (Cinqüenta e cinco) votos a favor e 19(Dezenove) votos contra; 2ª Proposta 18 (Dezoito) votos a 
favor e 56 (cinqüenta e seis) votos contra. Sendo vencedora a primeira proposta, ficou decidido que a taxa de Condomínio no 
valor de R$80,00(Oitenta reais) com desconto de 10% no pagamento até o vencimento do dia 10 de cada mês, será cobrada a 
partir do mês de abril/2002. Passou-se para o 2º(segundo) item da pauta - Aprovação de Orçamentos (Guaritas, Poço 
Artesiano, Meios-Fios) - O síndico explicou que a água que abastece o Condomínio, através das 03(três) caixas d'água não 
está mais atendendo ao consumo diário, devido as várias construções em andamento, sendo que uma das caixas é abastecida 
diretamente da mina, daí a urgência de se fazer mais um poço semi-artesiano e a regularização do já existente. Outra 
necessidade do Condomínio é a colocação de meios-fios, pois sem eles o asfalto que está pronto poderá ser deteriorado. O 
síndico defendeu a construção das 04(quatro) Guaritas, para melhoria da segurança, embelezamento e consequente 
valorização do Condomínio. O condômino Sr. Francisco das Chagas Araújo Lima Junior (09/D-13), questionou a construção de 
uma guarita na gleba 05, acrescentando assim mais uma no total dito pelo síndico. O síndico, porém disse que não, que só 
seriam construídas somente 04(quatro), o Sr. Francisco disse, que não achava justo a não construção da mesma, haja vista 
que todos pagavam o Condomínio igualmente, inclusive os condôminos da gleba 05. Houve uma breve discursão e o síndico se 
comprometeu, então a construir uma guarita na gleba 05. O síndico terminou as explicações pedindo aos condôminos que 
avaliassem e votassem aquilo que achassem prioritário. Foi sugerido por um condômino que a água não seja paga pelo rateio 
da luz. Foi considerado pelos condôminos, em unanimidade, que a prioridade é água. O síndico disse que o poço mais a caixa 
d'água fica em torno de R$18.000,00 (Dezoito mil reais), os meios-fios vão ficar no valor R$15,00(Quinze reais) o metro e 
serão necessários 7(sete) mil metros para instalação em todo o Condomínio, total de R$105.000,00(Cento e cinco mil reais), 
as guaritas ficam por R$22.000,00(Vinte e dois mil reais)cada, sendo que serão construídas 05(cinco), total de 
R$110.000,00(Cento e dez mil reais). Total dos orçamentos R$233.000,00(Duzentos e trinta e três mil reais). O Sr. Lincoln 
Lopes da Silva (3.1/A-38 e 3.1/A-40), levou ao síndico um abaixo assinado reivindicando a abertura da Guarita, dizendo que o 
portão eletrônico colocado para dar acesso aos lotes, na entrada dessa guarita que foi fechada, não funciona e que a outra 
dificuldade é o fato do portão não ter interfones, sugeriu então que, apesar, de ter sido aprovado em Assembléia o 
fechamento da mesma, colocar em votação a abertura da Guarita, disse ainda que é proprietário de vários lotes e da 
dificuldade de entrada em seus lotes. O síndico informou que as obras executadas fazem parte do projeto apresentado e 
aprovado em assembléia e que quanto mentos guarita o Condomínio tiver menos será a despesa com pessoal. O Sr. Ianto 



Macedo do Couto (3.1/B-25, 3.2/A-22, 3.3/B-01, 3.3/B-03) quer o fechamento de mais uma guarita. O síndico explica sobre 
projeto e fala do fluxo de 330 lotes. O Sr. Marcos Penido Consone (3.1/A-32) fala em defesa da guarita que está sendo 
reivindicada pelo Sr. Lincoln, ou então um portão eletrônico. Um condômino que veio representando por procuração, se 
propõe a uma comissão para estudo de novas entradas. O Sr. Rômulo de Oliveira Neves (04/C-26) questionou a definição do 
projeto. O Sr. José João Ribeiro Martins (01/C-02), sugere que o inadimplente não reivindique nada, se abrirmos um 
precedente todos terão direito. Outra opinião é a de uma condômina, que acha que só deve opinar é quem mora no local. 
Terminadas as discursões os condôminos considerarão o Poço Semi-Artesiano, Os Meios-Fios e as Guaritas prioridades. O 
síndico informou que o processo de regularização junto a SEAF e SEMARH encontra-se em andamento. O síndico sugere a 
suspensão da construção das guaritas e em seu lugar contratar estudos do projeto urbanístico e topográfico objetivando a 
concessão da Licença de Implantação do Condomínio pelos órgãos competentes o que foi rejeitado. O presidente da mesa pós 
em votação as prioridades já citadas anteriormente conforme valores orçamentais, para a aprovação de uma taxa extra, 
falou de um total de R$304,00(Trezentos e quatro reais) por lote dividido em 6 vezes que seria igual a R$51,00(cinqüenta e 
um reais) por mês, porém foi considerado insuficiente, foi posto então, em votação o valor de R$390,00(trezentos e noventa 
reais) por lote que será pago em 06 parcela de R$65,00(Sessenta e cinco em reais) e a primeira parcela será cobrada na 
próxima taxa com vencimento no dia 10/04/2002 e assim sucessivamente. Posto em votação a taxa extra de 06 (seis) 
parcelas de R$65,00(Sessenta e cinco reais) foi aprovada com 42 votos a favor. A Sr(a). Maria Anunciada de Andrade (04/C-
12) disse que não concorda com a cobrança da taxa extra, considerando os inadimplentes responsáveis pelos 30% de 
acréscimo. Um condômino reivindica a pulverização de cobrança para mais escritórios e o síndico acatou. Passou-se para o
3º(terceiro) item da pauta - Análise das Contas do Condomínio - Cabendo ao Conselho aprovar, antes porém é necessário 
a aprovação da auditoria externa. O presidente do Conselho Deliberativo e Fiscal após analisar as contas do Condomínio 
acompanhou as recomendações da auditoria externa pela aprovação das contas até dezembro de 2001, recomendando ao 
síndico que providenciasse correções quanto a lançamentos e códigos na Contabilidade. As contas foram aprovadas por 
unanimidade. O condômino Sr. Felipe Guarçoni Pereira (3.3/A-14), após aprovação das contas pela assembléia, solicitou que 
o síndico encaminhasse para ele cópias dos balancetes. Em seguida passamos para o 4º(quarto) item da pauta - Formação 
da Comissão Eleitoral - Foram indicados e eleitos por unanimidade para fazerem parte da Comissão Eleitoral os condôminos: 
Cláudio Vieira de Oliveira (09/A-ESP), Kleber Magalhães de Amorim (3.4/A-06), Antônio Souza Ibiapina Parente (04/D-04), 
Anilton Moccio (05/07), Francisco das Chagas Araújo Lima Junior (09/D-13, 09/D-14, 09/G-AESP), que conduzirá o processo 
de escolha do síndico, sub-síndico, conselheiros e suplentes para a próxima Administração. O presidente disse que os 
membros da Comissão Eleitoral deveriam se reunir no dia 18(dezoito) de março de 2002 para tomada de providencias. No 
5º(quinto) item da pauta - Assuntos Diversos - O síndico informou a assembléia que a multa ambiental no valor de
R$15.000,00 (Quinze mil reais) foi reduzida para R$1.500,00 (Hum mil e quinhentos reais), informou ainda que não pretende 
pleitear um novo mandato em decorrência de sua condução a gerência dos Condomínio do Lago Sul. Encerrados os trabalhos 
o presidente da mesa encerrou a assembléia. E eu, Ana Paula de Souza Oliveira, indicada secretária para Esta AGE, lavrei a 
presente ata que após lida e aprovada vai por mim assinada e pelo presidente da mesa.

_____________________ ____________________
Amaury de Albuquerque Barros Oliveira Ana Paula de Souza

Presidente Secretária


