
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA DE 22.06.2003

Aos vinte e dois dias do mês de junho 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: Jarbas Raimundo de Aldano Matos 
(01/B-12), Jair de Souza Escovino (01/B-16), Elza Rocha de Souza (01/C-15), Nassara Maria Vieira de Queiroz 
Brito (02/05, 04/A-07), Newton Eduardo Santana (02/09), Suzanne Kelle de Sousa Oliveira (02/15), Adilson 
Mariz de Moraes (02/24), Maria do Carmo da Silva Vieira (02/52, 04/G-11, 05/02), Pedro Borges de Lima 
(02/56), Waneide Alves de Ataides (02/65), Ariosto dos Reis Costa (02/82 proc.), Ivone Martins de Moraes 
(02/92), Francisco das Chagas Araújo Lima Júnior (04/A-05, 09/G-AES), Eldilane Moura Tavares (04/B-16), 
Roberto Jussieu de Mello Vieira Filho (04/C-02, 04/C-04, 3.3/C-26 proc.), Francisco Rodrigues do Nascimento 
(04/C-11), Carlos Roberto Fernandes de Oliveira (04/D-01), Antonio Souza Ibiapina Parente (04/D-04), 
Neivaldo Sampaio de Oliveira (04/E-16), Diolino da Conceição de Souza (04/G-13, 04/G-15), Maria Claudia 
Pereira Valverde (04/G-17), 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 ), Ednomar C. dos Santos/Ana C. L. dos Santos (09/B-02), Otacilio Chaves 
Canedo (10/03), 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), Marinilza Pereira Lima (3.2/A-24, 3.4/A-22 e 3.4/C-04), José Maria Paula Rodrigues (3.2/D-09), Célia 
Vieira Filgueira Lopes (3.2/D-31), Simon Ribeiro Holanda (3.3/A-02), Sônia Maria Ferreira da Silva Avólio 
(3.3/A-24), Paulo Afonso Barros (3.3/A-28), Edgar Almeida Santos (3.3/B-09), Maria Angélica de Freitas 
(3.3/C-06), Sérgio de Carvalho Farias (3.3/C-14 e 3.3/C-16), 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 da Taxa Ordinária, quanto a valor, data de vencimento e prêmio por 
antecipação de pagamento; 2 - Deliberações a respeito de orçamentos de obras e fixação de eventual taxa 
extra; e 4 -Assuntos gerais. O síndico abriu a Assembléia que elegeu o Sr. Anilton Moccio ( 3.4/B-01 ) e o Sr. 
Jarbas Raimundo de Aldano Matos (01/B-12), Presidente e Secretário da mesa respectivamente, por 
unanimidade dos presentes. O presidente da mesa abriu a sessão lendo o Edital de Convocação da AGE e 
iniciando a leitura da ata da assembléia anterior, foi interrompido por alguns dos presentes que solicitaram sua 
não leitura, alegando que todos receberam a cópia e já tinham conhecimento da mesma, passando 
imediatamente aos trabalhos. Com relação ao 1º ítem da pauta – Deliberações a respeito da Taxa Ordinária, 
quanto a valor, data de vencimento e prêmio por antecipação de pagamento, Com a palavra um condômino, 
Ianto Macedo do Couto (3.1/B-25, 3.2/A-22, 3.3/B-01 e 3.3/B-03) que citou a não prestação de contas na AGO 
que elegeu o síndico, baseando-se na reunião de 13.10.2002 que previa a aprovação em AGO da prestação de 
contas. O síndico informou que tem prestado contas mensalmente e que a prestação de contas anual deve ser 
aprovada pelo conselho fiscal, em seguida informou a pedido do condômino que os gastos e investimentos do 
condomínio depende da vontade e aprovação pelos condôminos. O condômino citou que alguns gastos 
poderiam ser reduzidos, como por exemplo advogados, consumo de energia, combustível, etc, citou também o 
horário de início das obras que deve ser às 08:00 horas e não às 07:00 horas como tem ocorrido. O síndico 
citou as ações de cobrança em execução, que importam na quantia de R$217.000,00(Duzentos e dezessete mil 
reais) aproximadamente, importando o total das cobranças em andamento no valor de 
R$656.000,00(Seiscentos e cinquenta e seis mil reais) aproximadamente, citou também 16 lotes de 
proprietários falecidos e alguns de proprietários não encontrados ( sumidos ), totalizando mais de um milhão de 
reais. Retornou a discussão com os condôminos para definir onde gastar o dinheiro recebido ( pago ) pelos 
condôminos. O condômino, Ianto Macedo do Couto, citou uma dívida com o INSS e a previsão do INSS de 
parcelamento da dívida em até 180 meses. O síndico informou que a intenção é o pagamento da dívida. O 
síndico informou que em sua gestão renegociou o contrato com os advogados para menos, assim também para 
com os contadores. Falou também sobre a perícia dos gastos e a fiscalização pelo conselho fiscal. Feito os 
esclarecimentos pelo síndico iniciou-se o tratamento da pauta. Com a palavra o síndico citou as taxas de 
diversos condomínios como por exemplo: Jardim do Lago – R$ 180,00 – 160 lotes; San Diego – R$132,00 –
142 lotes; Portal do Lago Sul – R$ 230,00 – 47 lotes; Mansões Califórnia R$95,00 – 121 lotes, JB I – R$230,00 
– 25 lotes e entre diversos outros, Solar de Brasília – R$100,00 – 1.233 lotes. Foi discutido que cada 
condomínio tem as suas particularidades, sendo difícil uma comparação, porém quanto maior a quantidade de 
lotes a tendência é ter um valor menor. Para o nosso condomínio citou os gastos e custos: Custos( média nos 
últimos três meses): energia elétrica de R$2.914,00; combustível R$2.623,00; Honorários R$1.500,00; 
Contábeis R$1.000,00; BRB R$2.000,00; Folha de pagamento, última, sem encargos, 28 funcionários 
R$24.500,00, R$31.000,00 com encargos; Arborização e Urbanização R$2.390,00 e Despesas Gerais 
R$8.000,00. Newton Eduardo Santana (02/09), comentou que está sendo misturado custos de manutenção do 
condomínio e despesas no investimento nas melhorias. Sugeriu que as despesas devam ser em segurança, e 
perguntou qual a receita média, sendo informado pelo síndico R$ 54.000,00(Cinquenta e quatro mil reais). O 
condômino José Maria Justa Gurgel Junior (3.2/D-27), elogiou o trabalho do síndico no condomínio, solicitou 
alterar para balancete contábil, custo x benefício, ordinária e extraordinária, separar bem porque quando a 
despesa extraordinária deixar de existir reflete imediatamente nos valores da taxa. Acha que as despesas estão 
altas e sugere trabalhar para sua redução (contabilidade, pessoal, energia, advogados, etc ). O 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 e 3.3/A20), primeiro reconhece o bom trabalho do síndico, acha fundamental ter 
orçamento anual, facilitando a previsão dos condôminos. Acha também que está misturando custos com 
despesas, assim a taxa ordinária refletirá realmente os custos do condomínio. Sugere também definir o que já 
foi aprovado em assembléia, o recebimento dos inadimplentes e a finalidade definida para estes recursos. Não 
concorda com o gramado na gleba 03, não foi definido em assembléia. Sugere que a partir de agora seja bem 
definido: custeios e investimentos. O síndico informou que quando assumiu o maior problema do condomínio 
era a água, que após a sua gestão não tem mais problemas. Informou que o balancete contábil existe, o 
apresentado é um resumo para leigos, ou seja, simplificado. Comentou que o síndico é executivo e o gestor é a 
assembléia que deve definir as obras e que deve existir uma comissão de obras com conta bancária separada. 
O presidente da assembléia informou que a separação custos x despesas será feito pelo condomínio, assunto a 
ser atendido. Ednomar C. dos Santos (09/B-02) citou o condomínio Ouro Vermelho, o que o condomínio tem 
para oferecer em termos de segurança? Citou que o nosso serviço de segurança deixa muito a desejar e que a 



aprovação da exigência de identificação dos trabalhadores em obras nos lotes não está sendo cumprida. 
Sugestão do Presidente: orçamento – necessário, segurança – necessário; taxa ordinária – definir e aprovar e 
taxa extra, precisa e para quê, definir e votar. É necessário estudo criterioso para ações de segurança do 
condomínio, como portarias nas glebas 03 e 05. Foi citado a construção de um viaduto. Amaury de Albuquerque 
Barros (3.4/B-05, 3.4/B-07 e 3.4/B-09) falou que o erro devido a falta de planejamento global do condomínio 
ocasionou a situação que estamos hoje, solicitou aprovar um projeto do condomínio baseado em estudo 
criterioso. Com a palavra o condômino Carlos Roberto Fernandes de Oliveira (04/D-01), que as pessoas tem 
problemas mais imediatistas, é necessário ter visão integrada do condomínio, não se sabe todas as 
necessidades do condomínio, e segurança é fundamental. Já que estamos analisando taxas ordinárias e 
extraordinárias na ordem de R$ 50.000,00(Cinquenta mil reais), pergunta: é adequado o número de 
funcionários para o condomínio?, perdendo capacidade de investimento? José Augusto, (02/15), informou que 
em assembléia anterior, no tempo do Síndico Hamilton Santos, ficou acertado a construção de guaritas que não 
beneficia a quadra 02, pede que cada um pense em deixar um filho em casa e o ladrão apontar uma arma para 
a cabeça dele. Proposta de criar comissão de segurança com relatório de investimento, sugere o condômino 
Yanto Macedo do Couto ( 3.1/B-25, 3.2/A-22, 3.3/B-01 e 3.3/B-03). O síndico informou que a comissão de 
segurança já existe e a solução inicial passa pelo muramento do condomínio. O 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 e 3.3/A20) fez parte da comissão de segurança, out/2002, sendo incumbência da comissão: 
Levantar a situação atual, ouvir os condôminos, sugerir soluções e apresentar em assembléia. Informou de 
algumas particularidades como, gleba 01 – mata, gleba 02 – guarita, gleba 03 – menos problemas, dá para a 
Vila do Boa, gleba 04 – interligação e iluminação, gleba 09 – iluminação e roçar os lotes, falou que nosso 
loteamento é atípico. Temos que ter pessoal treinado nas portarias e conclusão do muro. Outras glebas, câmera 
de vídeo conectada as guaritas, o relatório da comissão não foi divulgado. O condômino Adilson Mariz de 
Moraes (02/24) disse que muita coisa é decidida e não é realizada e que não abre mão da guarita e porteiro na 
sua quadra. A senhora Waneide Alves dos Santos, condômina, (02/65), disse que ainda não mora no 
condomínio porque não sente segurança, e sugeriu fechar com muro alto, arame alto e enrolado e eletrificar se 
for o caso. Fazer guarita para atender a todos e todos pagam, treinar os atuais funcionários e é a favor de 
murar o condomínio. José Maria Justa Gurgel Junior(3.2/D-27): disse que segurança é fundamental, porém, 
tem de planejar, comunicação rápida do condomínio, segurança ativa e passiva, planejamento arquitetônico é o 
ponto de partida para a solução. PROPOSTAS: Analisar o relatório da comissão de segurança por outra 
comissão e agregar valores buscando a solução para o problema, com investimento e custeio da implantação 
do projeto.O síndico propôs murar o condomínio, independente da proposta. Amaury de Albuquerque Barros 
(3.4/B-05, 3.4/B-07 e 3.4/B-09): Plano diretor urbanístico, votar necessidade de aumento da taxa ordinária e 
30 dias para nova assembléia. Taxa ordinária: orçamento-planilha de custos justificando o aumento, parar de 
gastar com obras extraordinárias, até ter um plano de ação. Presidente da assembléia propôs votar aumento da 
taxa. Proposta do síndico: R$50.000,00(Cinquenta mil reais) para R$56.000,00(Cinquenta e seis mil reais) com 
o fundo de reserva, aumento da taxa de R$90,00(Noventa reais) para R$120,00(Cento e vinte reais) para 
cobrir os aumentos previstos com pessoal e custos, além do déficit já ocorrido, sendo R$5,00(Cinco reais) para 
o fundo de reserva. Proposta do Sr. Francisco das Chagas Araújo Lima Júnior (04/A-05, 04/A-09, 09/C-06, 
09/D-13, 09/D-14, 09/F-02, 09/F-04, 09/G-01, 09/G-02, 09/G-AE e 3.3/A20): Apresentar orçamento anual do 
condomínio separando custos e despesas, justificando o aumento e definindo claramente os custos e 
investimentos. O condômino Antonio de Souza Ibiapina Parente (04/D-04), quer saber quanto é o gasto com 
pessoal, qual é o salário dos funcionários, e que um representante para a gleba 04. 1ª Proposta: apresentar 
orçamento anual do condomínio para a previsão dos custos para ser apresentada em assembléia no dia 27 de 
julho de 2003, 08:30 hora primeira chamada e 09:00 para segunda e ultima chamada. Aprovada. 2ª Proposta: 
Plano Diretor – criação de comissão para análise da revisão para o plano diretor para o condomínio, sendo a 
comissão: Amaury de Albuquerque Barros (3.4/B-05, 3.4/B-07 e 3.4/B-09), José Augusto (2/15), José Maria 
Justa Gurgel Junior(3.2/D-27), Perla (3.1B-41) e Simon Ribeiro Holanda (3.3/A-2). Aprovada. 3ª Proposta: do 
síndico: aumentar a taxa ordinária de R$ 90,00 para R$ 115,00 uma única vez. Aprovada. 4ª Proposta: 
comissão de segurança para analisar relatório da comissão de segurança de out/2002, agregar valores e 
apresentar na assembléia, propor também se incumbir de apresentar os nomes da comissão. Não foi aprovada. 
Para encerrar o atual representante da gleba 04, Amaury de Albuquerque Barros, foi substituído por Carlos 
Roberto Fernandes (04/D-01). Fica marcada nova assembléia para tratar as propostas neste mesmo lugar, dia 
27 de julho de 2003, com 1ª chamada as 08:30 hora e 2ª e ultima as 09:00 horas. Estava presente na 
Assembléia representantes da empresa telefônica Brasil Telecom e foi apresentado um sistema que permite que 
telefones de mesmo prefixo, 427, passem a funcionar como ramal, caso seja útil e econômico o condomínio 
assume a quantidade mínima de vinte telefones por um período a ser analisado. Encerrados os trabalhos o 
presidente da mesa encerrou a Assembléia. E eu, Jarbas Raimundo de Aldano Matos, indicado secretário para 
esta AGE, lavrei a presente Ata que após lida e aprovada vai por mim assinada e pelo presidente.

Anilton Moccio
Presidente

Jarbas Raimundo de Aldano Matos 
Secretário 


