
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA DE 17.10.2004

Aos dezessete dias do mês de outubro do ano de dois mil e quatro, às 09 horas, em segunda e última chamada, atendendo 
convocação para Assembléia Geral Extraordinária, reuniram-se no Condomínio Quintas do Sol – Quadra 3.2 – área verde 
gramada (campo de futebol), ou se fizeram representar por procuração os condôminos: Raimundo Nonato Veloso Filho (01/A-
12), Jair de Souza Escovino (01/B-16), Elza Rocha de Souza (01/C-15), Pedro Borges de Lima (02/56), Núbia de Oliveira Lima 
(02/67), Francisco Rodrigues do Nascimento (04/C-11), Carlos Roberto Fernandes de Oliveira (04/D-01), Diolino da Conceição 
de Souza (04/G-13, 04/G-15), Maria Claudia Pereira Valverde (04/G-17), Frederico André Alves Abreu (05/01), 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), Edson da Silva Taques 
(07/05), Rubens R. da Cruz (07/10), Elias Bueno (09/D-08), Manoel Bitencourt Martins (09/F-18), Otacílio Chaves Canedo 
(10/03 proc.), Manoel Alves de Morais (3.1/B-09), Neusa de Sousa Oliveira (3.1/B-11), Sizenando Moreira de Melo (3.1/B-13, 
3.1/B-15), Marco Túlio Motta Santos (3.1/B-35, 3.1/B-39, 3.1/B-41), Marinilza Pereira Lima (3.2/A-24, 3.4/A-22, 3.4/C-04), 
Ana Cristina Silva Ramos (3.2/D-29), Paulo Afonso Barros (3.3/A-28), Maria Angélica de Freitas (3.3/C-06), Yedda Gomes de 
Andrade Moccio (3.4/B-01), para deliberarem sobre os seguintes assuntos: 1 – Aperfeiçoamento dos “Critérios de Edificação 
para o Condomínio Quintas do Sol”, 2 – Venda de ativos (terrenos) do Condomínio, 3 – Formação de Comissão Eleitoral com 
vistas a eleição de nova Administração para o Condomínio (Síndico e Subsíndico), e 4 -Assuntos Gerais. O Sr. Síndico, Luiz 
Carlos Furoni, abriu a Assembléia que elegeu o Sr. Anilton Moccio (05/07) e Sr. Elias Bueno (09/D-08) para Presidente e 
Secretário da mesa respectivamente, aceitos por unanimidade dos presentes. O Síndico informou que a última ata não foi 
distribuída, ela pode ser acessada no endereço do Condomínio na Internet “ www.residencialquintasdosol.com.br” onde 
também pode ser acessada as últimas atas e documentos aberto ao público como o Regulamento e a Convenção. Foi 
informado pelo presidente da mesa que os condôminos que não tiverem a facilidade de acessar a Internet podem solicitar na 
administração do condomínio cópia dos documentos que desejarem, que a mesma providenciará. O Presidente da mesa abriu 
a sessão lendo o Edital de Convocação da AGE, informou aos presentes da existência de procurações e se algum condômino se 
interessasse poderia conferi-las, e em seguida passou a ler a Ata da última Assembléia Geral Extraordinária realizada em 
22.08.2004. Foi questionada a redação do último item que tratou da criação de um “fundo”, proposta do condômino 
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-AE, 3.3/A-20). Na redação constava que o Conselho Fiscal e Consultivo seria o “gestor” do fundo, quando na 
verdade o conselho teria que ser consultado para sua utilização. O responsável é sempre o Síndico, obedecendo aos critérios 
existentes. Após muita discussão e esclarecimentos por parte do síndico, do condômino Francisco Das Chagas de Araújo Lima 
Júnior e dos presentes, e com a concordância pelas partes envolvidas a redação passou a ser: para a utilização do fundo o 
Conselho “deverá ser consultado” no lugar da palavra “gestor”. Foi votada a retificação sendo aprovada por 23 votos, sendo 
3 (três) votos contra. Neste mesmo item foi aberta discussão sobre o “parquinho”. O Síndico informou que surgiu uma 
excelente oportunidade para comprar um parquinho e consultou verbalmente a Presidente do Conselho. Após consulta verbal 
a alguns membros do Conselho pela Presidente foi autorizada a compra, precisando ser aprovada posteriormente pelo 
Conselho. Na reunião do Conselho não foi aprovada a compra, surgindo a polêmica. Após muitas discussões, explicações e 
debates foi sugerido pelo presidente da mesa a votação pela assembléia da compra ou não do parquinho, sendo aprovado sua 
compra por 21 votos com 3 (três) abstenções. 1 – Aperfeiçoamento dos “Critérios de Edificação para o Condomínio Quintas do 
Sol” – O Síndico falou sobre o assunto e informou que com a criação da “Região Administrativa do Jardim Botânico” 
provavelmente os condomínios deverão ter regulamentos próprios para a região. A condômina Perla Alves Mota Santos 
(3.1/B-35, 3.1/B-39, 3.1/B-41) falou sobre um Plano Diretor antigo. Após comentários sobre o assunto por parte dos 
condôminos Rubens R. da Cruz (07/10), condômino Francisco das Chagas Araújo Lima Júnior e pelo Síndico ficou definido que 
a partir desta data os muros laterais e dos fundos do terreno pode ter no máximo 2,30 metros (dois metros e trinta 
centímetros de altura), salvo se alguma legislação “maior” determinar outras medidas. Foi perguntado sobre cerca elétrica e 
outros recursos para melhoria da segurança da propriedade. Estes recursos devem obedecer legislação própria e elaborada 
pelo GDF. O interessado nestes recursos de segurança devem procurar saber as normas específicas e oficiais sobre o assunto. 
Foi votada a altura de 2,30 metros: 28 votos a favor e 2 (dois) contra. 2 – Venda de ativos (terrenos) do Condomínio O 
condômino Francisco das Chagas Araújo Lima Júnior ressaltou que, conforme previsto em AGE, os recursos obtidos dessa 
forma devem ir para o Fundo Específico e que tem destinação específica. O Síndico informou que os recursos obtidos 
precisam ser utilizados para alguns “acertos” no condomínio, como por exemplo o “raio de giro”, que é obrigatório em ruas 
sem saída. Após muitos debates e esclarecimentos foi proposto incluir nos itens da “destinação específica” também o “raio 
de giro”, ficando composto por 5 (cinco) itens a destinação da verba – Término da guarita (inclusive obras periféricas, 
paisagismo etc), Meio fio, Asfalto, Arquiteto e Raios de giro -. Quanto à venda de ativos do Condomínio (terrenos), foi 
proposto pelo Síndico que o Conselho ficasse autorizado a decidir a respeito, tanto quanto aos preços, condições e 
oportunidade da venda, definido entretanto o preço mínimo de R$ 30.000,00 para os lotes localizados na quadra 9 (B/03 e 
B/05). Foi votado obtendo 27 votos a favor e 1 (um) contra. 3 – Formação de Comissão Eleitoral com vistas a eleição de nova 
Administração para o Condomínio (Síndico e Subsíndico) – esta comissão tem por objetivo elaborar as regras que devem ser 
seguidas para as eleições futura no condomínio e devem ser utilizadas já na próxima eleição. A comissão deve se reunir e 
elaborar uma proposta para realização das eleições, proposta esta que deve ser votada em uma assembléia. Foi informado 
pelo Síndico que a comissão pode utilizar as dependências e recursos do condomínio e o Síndico e o Conselho estão à 
disposição para eventuais esclarecimentos. O prazo deve ser definido pela comissão. Fazem parte da comissão 1- Eduardo 
Rodrigues Figueiredo, 2 – Jair de Souza Escovino (01/B-16), 3 – Pedro Borges de Lima (02/56) e João Paulo Amorim (04/A-01). 
Foi votada a comissão sendo o resultado 30 votos a favor e nenhum contra. 4 -Assuntos Gerais – Foi solicitado por alguns 
condôminos que seja divulgado as atividades e decisões do conselho. Foi informado aos presentes que serão divulgados no 
endereço da Internet e os condôminos que não tem a facilidade de acesso a Internet podem pedir cópia na sede do 
condomínio. Nada havendo mais a tratar a assembléia foi encerrada pelo Presidente da mesa, Elias Bueno secretariou e eu 
Anilton Moccio, presidente da mesa lavrei a presente Ata que após lida e aprovada vai por mim assinada e pelo Secretário.

Anilton Moccio Elias Bueno 
Presidente Secretário


