
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA DE 20.11.2005

Aos vinte dias do mês de novembro do ano de dois mil e cinco, às 09h30m, 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: Alceu Luciano Barbosa (02/39, 02/99, 04/D-17-COM - procuração), Alessandro Freitas da Rocha 
(3.3/D-13), Alexandre José Sloboda de Andrade (02/07), Alexandre Matos de Carvalho (3.2/B-09), André 
Arantes Luciano (02/38), Antonio Souza Ibiapina Parente (04/D-04), Anilton Moccio (05/12-B, 05/12-C), Arthur 
Henrique V. R. F. Ramos (04/A-11), Augusto Gonçalves Fernandes (3.2/B-25), Carlos Roberto Fernandes de 
Oliveira (04/D-01), Cláudio Vieira de Oliveira (09/A-AESP), Clesio Geraldo da Silva (3.2/D-39), Denize Mega 
(3.2/C-12), Edson Francisco Gomes (3.1/B-53), Eduardo Rodrigues / Patrícia Viana (09/C-06), Edwaldo Idumi 
Hirata (09/G-06), Esmeralda Martins Mesquita (3.2/D-41), Francisco das Chagas Araújo Lima Junior (02/95, 
09/D-13-COM, 09/D-14-COM, 09/G-01, 09/G-02, 09/G-AESP, 3.2/C-38), Francisco Rodrigues do Nascimento 
(04/C-11), Iranilton Araújo de Souza (04/C-03), Jaime Valderrama Herrera (01/C-04), Jair de Souza Escovino 
(01/B-16), Joice Arantes Luciano (02/98 - procuração), José Arnildo Marquezin (04/E-01), José Geraldo Gomes 
Junior (3.2/C-42), José Maria Paula Rodrigues (3.2/D-09), Luiz Carlos Furoni (05/07, 05/08, 05/12, 05/13, 
05/20-COM, 07/06, 09/A-01, 09/G-04), Lygia Maria A. B. de Mello Ibiapina Parente (04/E-10), Manoel Alves de 
Moraes (3.1/B-09), Marco Túlio Motta Santos (3.1/B-35, 3.1/B-39, 3.1/B-41), Marcos Penido Consone (3.1/A-
32), Marinalva Pereira Lima (3.3/A-04), Milton Rego de Paula Junior (04/A-09), Mônica Mello Meira Abelha 
(04/B-13, 04/C-13, 09/C-02), Nassara Maria Vieira de Queiroz Brito (02/05, 04/A-07), Neivaldo Sampaio de 
Oliveira (04/E-16), Norma Sueli Cassaro (3.2/C-14), Paulo Alfredo Manieri (04/F-01, 04/F-06, 04/F-08, 04/F-10 
– procuração), Pedro Borges de Lima (02/56), Rômulo de Oliveira Neves (04/C-26), Ronaldo D. Fonseca Miotti 
(05/23), Rosana Nascimento Leite (07/15), Rubens R. da Cruz (07/10), Sandra Trevizoli Silveira Gomes (3.3/D-
19), Sergio de Carvalho Farias (3.3/C-14), Silvana Areal (04/C-24), Sônia Akemi Yokoyama Kabuki (3.1/B-31), 
Therezinha Villar Martins (01/C-03), Victor Hugo Schmidlin (04/A-13), Walter Antonio Santarém Malva (3.2/C-
20), Waneide Alves de Ataides (02/65), Yedda Gomes de Andrade Moccio (3.4/B-01), para deliberarem sobre 
os seguintes assuntos: ITEM 1 – Autorização ao Síndico para implementar todas as medidas necessárias para a 
CAESB assumir o abastecimento de água no Condomínio (doações, cessões de uso, fornecimento de mapas e 
documentos etc.); ITEM 2 – Elevação do limite de competência do Conselho Consultivo e Fiscal para autorizar 
a contratação de obras; ITEM 3 – Autorização para contratação de crédito junto as Instituições Financeiras; 
ITEM 4 – Aperfeiçoamento dos “Critérios de Construção”; ITEM 5 – Avaliação do andamento de obras; ITEM 
6 – Fixação de taxa emergencial para investimentos em obras relacionadas com a segurança dos condôminos 
(5 X R$ 60,00) e ITEM 7 – Assuntos Gerais. O Síndico, Sr. Luiz Carlos Furoni, (05/07, 05/08, 05/12, 05/13, 
05/20-COM, 07/06, 09/A-01, 09/G-04), abriu a Assembléia que elegeu a Sra. Perla Alvez Motta Santos, (3.1/B-
35, 3.1/B-39, 3.1/B-41), e a Sra. Sandra Trevizoli Silveira Gomes, (3.3/D-19), presidente e secretária da mesa 
respectivamente, por unanimidade dos presentes. Dando início, a Presidente questionou aos presentes se 
teriam conhecimento do conteúdo da ata da última A.G.O realizada em 17/04/05 , como os presentes se 
manifestaram negativamente, foi feita a leitura da ata que foi aprovada. Deliberações: ITEM 1) Autorização 
ao Síndico para implementar todas as medidas necessárias para a CAESB assumir o abastecimento 
de água no Condomínio (doações, cessões de uso, fornecimento de mapas e documentos etc.) – com 
a palavra, o síndico explicou que procurou a CAESB para verificar quais os procedimentos para a regularização 
dos serviços nos Condomínios quanto ao tratamento e abastecimento de água. Colocou que se a CAESB 
assumir, os condomínios deverão efetuar as doações/cessões de uso dos poços artesianos, redes de água, 
entre outras obras já concretizadas pelos condôminos. Enfatizou que é responsabilidade da CAESB o tratamento 
e abastecimento de água do DF e que mais cedo ou mais tarde, os condomínios estarão sujeitos a cederem a 
esses serviços. O Sr. Antônio Marcos Mascarenhas da Silva (4/C-24) sugeriu que essa proposta voltasse na 
próxima reunião e que um técnico/engenheiro da CAESB fosse convidado para apresentar maiores 
esclarecimentos. O Sr. Francisco das Chagas Araújo Lima Junior (02/95, 09/D-13-COM, 09/D-14-COM, 09/G-
01, 09/G-02, 09/G-AESP, 3.2/C-38), colocou que é favorável que a CAESB assuma as atribuições que lhe são 
cabíveis, desde que sejam definidas as obrigações do Condomínio e da CAESB, bem como que esta se posicione 
quanto a sua contrapartida, frente a toda infra-estrutura construída pelos condôminos, que deverá ser doada a 
CAESB. O Sr. Rubens R. da Cruz (07/10), apresentou seu posicionamento favorável, quanto a CAESB assumir 
os serviços de abastecimento de água, justificando que a missão desse órgão é fornecer água de qualidade. O 
Sr. José Araújo Lacerda (9/AE), apresentou a proposta de que os custos gerados fossem assumidos 
integralmente pela CAESB e ainda, sugeriu que o Condomínio fizesse uma consulta formal a CAESB, quanto aos 
serviços que serão prestados e os valores, para que os condôminos possam analisar. O Síndico pediu a palavra, 
e informou que o Condomínio está na eminência de sofrer um colapso no abastecimento de água, pois os 
órgãos ambientais podem a qualquer momento lacrar as bombas de água, e ainda que, por conseqüência de 
uma denúncia, está respondendo judicialmente, pela captação irregular de água, e para regularização da 
situação, há a necessidade da CAESB assumir o abastecimento de água do Condomínio. Foi deliberado o item 1, 
com 43 votos a favor, 4 votos contra e 01 abstenção. ITEM 2) Elevação do limite de competência do 
Conselho Consultivo e Fiscal para autorizar a contratação de obras – a Presidente passou a palavra ao 
Presidente do Conselho Consultivo, Sr. Carlos Roberto Fernandes de Oliveira (04/D-01), para que explanasse 
sobre o assunto. O Sr. Fernandes (04/D-01), explicou que, hoje, o síndico tem competência para autorizar 
obras sem consulta a Assembléia, de até 20 salários mínimos e que o Conselho Consultivo tem competência 
para autorizar acima de 20 salários até 50 salários mínimos. Disse que a proposta do Síndico visa agilizar as 
ações do Condomínio. O Sr. André Arantes Luciano (02/38), se posicionou dizendo que para votação de tal 
pleito seria necessário um quorum de 2/3 dos condôminos. O Sr. Francisco das Chagas Araújo Lima Junior 
(02/95, 09/D-13-COM, 09/D-14-COM, 09/G-01, 09/G-02, 09/G-AESP, 3.2/C-38) pediu a palavra, quando 
confirmou sua participação na última Assembléia, onde se deu a eleição do síndico e que de acordo com a 
leitura da Ata dessa Assembléia não consta o que o síndico, Sr. Furoni, disse ter sido aprovado, obras para a 
construção de muro, orçado no planejamento para 2005/2006. A Assembléia tratou somente da eleição de 
síndico, onde cada candidato apresentou seu plano de trabalho e estimativas de custo para as obras dos 
respectivos planos. O que ficou decidido nessa Assembléia foi que a execução de qualquer obra, no período de 
abril de 2005 a abril de 2006, e a definição de prioridades seria feito em Assembléia e que as obras que estão 
sendo executadas atualmente não tem decisão de Assembléia para tal fim. A Sra. Waneide Alves de Ataides 



(02/65), colocou que o Condomínio deveria ter 02 Conselhos sendo um Consultivo e outro Fiscal. A Presidente 
abriu a sessão para votação do pleito, sendo deliberado com 43 votos contra a elevação do limite e 5 
abstenções. ITEM 3) Autorização para contratação de crédito junto a Instituições Financeiras – O 
síndico explicou que o Banco de Brasília/BRB exige uma autorização da Assembléia para ter direito ao crédito. A 
Sra. Therezinha Villar Martins (01/C-03) questionou, esse empréstimo que o síndico está se referindo e disse 
que é o mesmo empréstimo do cheque especial do BB, da CEF e do BRB, e que depois é cobrado juro de mora, 
IOF, e outras taxas. O Sr. Francisco das Chagas Araújo Lima Junior (02/95, 09/D-13-COM, 09/D-14-COM, 
09/G-01, 09/G-02, 09/G-AESP, 3.2/C-38), voltou ao assunto da falta de cumprimento da decisão da última 
Assembléia quando repetiu que a administração do condomínio está proibida de iniciar qualquer obra sem 
submeter a Assembléia. Com relação a questão creditícia a Administração do Condomínio já obteve empréstimo 
de uma forma indireta, uma vez que não está sendo pago o INSS. Colocou que se observarmos os balancetes 
do Condomínio, existe um valor nominal em aberto a favor do INSS, não recolhido, que corresponde a 
aproximadamente R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), e que esse valor será corrigido mês a mês, e 
atualizado na data do pagamento. Ou seja, já é um dinheiro que está sendo utilizado como se fosse uma fonte 
de recurso extra, sobre a qual nós condôminos vamos pagar juros e demais taxas. Outro pagamento que não 
foi efetuado é o do asfalto da quadra 4, que foi feito recentemente. Não podemos perpetuar nos mesmos erros. 
A Presidente abriu para votação, obtendo 14 abstenções e 43 votos contra. ITEM 4) Aperfeiçoamento dos 
“Critérios de Construção” – A Presidente solicitou ao Síndico uma exposição quanto ao assunto. Com a 
palavra, o Síndico informou que a Administração do Condomínio somente permitirá o início da obra e o ingresso 
de materiais de construção, após a apresentação do projeto e registro no CREA/Administração do GDF e 
submissão pelo condômino a Administração do Condomínio, para a verificação do atendimento das normas de 
edificação do Residencial Quintas do Sol. Os casos omissos serão analisados pela Administração do Condomínio. 
A Presidente abriu a votação para que os projetos apresentados pelos condôminos atendam os critérios de 
construção do RQS, e para que o Condomínio não seja invadido com construções sem padrões, sendo 
deliberado com 55 votos a favor e 03 abstenções. ITEM 5) Avaliação do andamento das obras – Com a 
palavra a Sra. Perla, como condômina, solicitou que haja uma maior comunicação entre a Administração e os 
condôminos para que a democracia prevaleça na comunidade. Como Presidente da Assembléia, propôs que este 
item seja apresentado na próxima reunião. ITEM 6) Fixação de taxa emergencial para investimentos em 
obras relacionadas com a segurança dos condôminos (5 x R$ 60,00) – A Sra. Presidente solicitou que o 
Síndico, Sr. Furoni, apresentasse um posicionamento quanto ao pleito. Com a palavra, o Sr. Síndico expôs que 
estão em andamento as seguintes obras: Quadra 02: Guarita/Portaria, Quadra 03: Portaria, Quadra 04: 
Asfalto, Quadra 05: Construção de 170 metros de muro e que a taxa extra seria para dar continuidade às 
obras. Solicitou a palavra o Sr. Francisco das Chagas Araújo Lima Junior (02/95, 09/D-13-COM, 09/D-14-COM, 
09/G-01, 09/G-02, 09/G-AESP, 3.2/C-38), propondo que se direcione a taxa extra para uma única obra, desde 
que seja para o término desta. A sra. Yedda Gomes de Andrade Moccio (3.4/B-01) concordou com a colocação 
do Sr. Francisco. O Sr. Alexandre Matos de Carvalho (3.2/B-09) solicitou ao síndico um posicionamento quanto 
à divisão dos custos da construção do muro com os vizinhos do Condomínio. O Sr. Antonio Souza Ibiapina 
Parente (04/D-04), informou que o síndico é proprietário majoritário da quadra 5 e consta, numa planta do 
condomínio, como proprietário de uma chácara vizinha em cuja divisa está sendo construído o muro do RQS. O 
Síndico, colocou que como proprietário não tem interesse na construção do muro e não pretende dividir 
despesas. Informou ainda que o muro está sendo construído para a segurança dos condôminos e por partes, 
tendo em vista a sua extensão e a indisponibilidade de recursos para a construção do todo. A Sra. Presidente 
solicitou que fosse votado onde seria aplicado as 5(cinco) parcelas de R$ 60,00 (sessenta reais), tendo como 
proposta a construção de 1.000 metros lineares de muro. Foi deliberado com 32 votos a favor da taxa extra e 
26 votos contra, sendo estabelecido pela Assembléia as seguintes prioridades: 1º) construção do muro (taxa 
extra); 2º) portaria da quadra 03 (recurso de inadimplência) - o síndico se comprometeu em entregar a 
portaria bem como o retorno, em frente as quadras 03 e 04, até o dia 31 de janeiro de 2006; 3º) a guarita 
da Quadra 02 - o síndico posicionou que dentro de 20 dias estará pronta; 4º) ficou estabelecido que não será 
iniciado nenhuma obra nova, antes de entregar as obras estabelecidas nos subitens 1º; 2º e 3º, acima. O Sr. 
André Arantes Luciano (02/38) solicitou que o estabelecimento da taxa extra seja cobrado em boleto à parte, e 
que os recursos arrecadados sejam creditados em conta específica destinada a este fim, ou seja, o recurso só 
pode ser destinado ao fim previsto pela Assembléia, deliberada pela edificação de 1.000 metros lineares de 
muro. ITEM 7) Assuntos Gerais – Com a palavra a Sra. Therezinha Villar Martins (1/3-C), manifestou que as 
atas deverão ser lidas e votadas no dia da Assembléia. A Presidente abriu a votação para a sugestão 
apresentada pela Sra. Therezinha, sendo deliberado com 36 votos a favor e 01 contra, de que a ata deve 
continuar sendo deliberada na reunião posterior a Assembléia. Foi solicitada pelos condôminos a colocação de 
lombadas no condomínio, devendo este item voltar na pauta da próxima Assembléia. O Sr. Marco Túlio Motta 
Santos (3.1/B-35, 3.1/B-39, 3.1/B-41), solicitou um posicionamento do condomínio, explicando que sua 
residência está localizada em 02 lotes de 600 m2/cada e que seu IPTU foi cobrado sobre 1200 m2, 
questionando a Administração do Condomínio quanto às 02 taxas de condomínios, que vem pagando. A 
Assembléia sugeriu que esse assunto fosse estudado junto ao Síndico, ao Conselho Consultivo e ao advogado 
do condomínio e que o procedimento adotado fosse divulgado para os condôminos. A Sra. Therezinha Villar 
Martins (1/3-C), solicitou que seja registrado no livro de ocorrências, os danos causados ao patrimônio do 
Condomínio, e que o condômino que praticou o ato, deverá ser notificado e cobrado em boleto, o reparo pelos 
danos causados, ou se for o caso, dar um prazo para que se efetue o reparo. A Presidente da mesa, solicitou 
que fosse apresentado na pauta da próxima Assembléia à discussão para atualização da convenção do 
condomínio com o Código Civil. O Sr. Antonio Souza Ibiapina Parente (04/D-4) questionou o custo mensal de 
R$ 2.000,00 pago como honorários ao arquiteto, por mais de dois anos, e leu o Ofício nº 108/2005-DIR/DDO, 
de 16/11/05, referente a uma consulta ao CREA/DF a respeito de profissional, cujo termos são os seguintes:
“1. Em resposta a sua solicitação protocolada neste Conselho sob nº 17.657/05, informamos que o profissional 
Valdir José Alves Barbosa esteve registrado no Crea-DF com o título de Técnico em Edificações sob o nº 
1.840/TD expedido em 06/09/1990 e cancelado em 04/07/1997 por falta de pagamento de anuidade, conforme 
artigo 64 da Lei 5.194/66. Conforme o sistema deste Regional, o profissional está inadimplente desde 1995, ou 
seja, a sua última anuidade paga/cadastrada junto ao Crea-DF é o exercício de 1994; dessa maneira, houve o 
cancelamento segundo a legislação. 2. Diante disso, informamos que atualmente o Técnico em Edificações 
Valdir José Alves Barbosa, citado acima, não possui registro neste Conselho, e dessa forma, não poderá 



atuar e exercer legalmente a sua profissão na jurisdição do Distrito Federal enquanto não se regularizar / 
registrar perante o Crea-DF.” Em seguida o Sr. Antonio Ibiapina (04/D-4) entregou cópia do citado Ofício a 
Presidente e solicitou que fizesse parte integrante da presente Ata. A Sra. Presidente perguntou ao Sr. Síndico 
se o Condomínio sabia desta irregularidade, tendo em vista que o Sr. Valdir José Alves Barbosa é contratado 
pelo Condomínio como arquiteto. O Sr. Síndico colocou, que existe uma prestadora de serviços que é a VJ 
Engenharia. Uma empresa, com registro, com Nota Fiscal, tudo certinho, tem engenheiro, tem calculista, e uma 
pessoa responsável que assina pela empresa e que o diploma de arquitetura do Valdir José Alves Barbosa é de 
Goiânia; que , com base nesse documento do CREA-DF vai interpelar formalmente o Sr. Valdir José Alves 
Barbosa, para saber porque não está registrado no CREA-DF; que, de fato, em 1990, ele era técnico em 
construção, depois ele fez o curso de arquitetura.E, que, o seu contato com o Sr. Valdir é por meio da VJ 
Engenharia. Observou que se fizessemos um contrato direto com o arquiteto, pagaríamos R$ 2.000,00 mais os 
encargos sociais o que chegaria a R$ 4.000,00. Com a empresa, paga-se líquido R$ 2.000,00, deduz o imposto 
e recolhe o imposto.Segundo o auditor não existe restrição às notas fiscais emitidas pela VJ Engenharia; que 
testemunhou uma obra, com placa de identificação, sendo vistoriada pelo CREA com a presença do Sr. Valdir 
José Alves Barbosa e que todo o mês o CREA fiscaliza todas as obras do Condomínio. Encerrados os trabalhos a 
Presidente da mesa encerrou a Assembléia. E eu, Sandra Trevizoli Silveira Gomes, indicada e eleita secretária 
para esta AGE, lavrei a presente Ata que vai por mim assinada e pela Presidente.

Perla Alvez Motta Santos
Presidente

Sandra Trevizoli Silveira Gomes
Secretária


