
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA DE 22.08.2004

Aos vinte e dois dias do mês de agosto do ano de dois mil e quatro, às 09h, 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 
cujas assinaturas constam da folha de presença anexa: Jair de Souza Escovino (01/B-16), José João Ribeiro 
Martins (01/C-02 proc.), Jaime Valderrama Herrera (01/C-04), Elza Rocha de Souza (01/C-15), José da Silva 
Garrote (01/D-06, 04/D-03, 04/D-11, 3.2/B-31, 3.2/B-33, 3.2/B-35, 3.4/E-02 proc.), Nassara Maria Vieira de 
Queiroz Brito (02/05, 04/A-07), José Luiz Brandão Faria (02/28, 02/29), Herminio Carneiro (02/30), Ivone 
Martins de Moraes (02/92), Francisco das Chagas Araújo Lima Junior (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), Francisco Rodrigues do Nascimento (04/C-
11), Carlos Roberto Fernandes de Oliveira (04/D-01), Paulo Alfredo Mainieri (04/F-01, 04/F-06, 04/F-08 e 04/F-
10), Gilson Dias Pereira (04/G-04), Diolino da Conceição de Souza (04/G-13, 04/G-15), Maria Claudia Pereira 
Valverde (04/G-17), Frederico Andre 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), Peter William Sterf (05/14, 05/19), Rubens R. da 
Cruz (07/10), Claudio Vieira de Oliveira (09/A-ESP proc.), Ruy Jorge R. Pereira Filho (09/D-11, 09/G-12), 
Bartira Machado Lopes (09/E-10), Maria Raquel Paiva (09/G-18), Fernando Moreira (3.2/A-08), Marinilza 
Pereira Lima (3.2/A-24, 3.4/A-22, 3.4/C-04), Augusto Gonçalves Ferradaes (3.2/B-25), Célia Vieira Filgueira 
Lopes (3.2/D-31), Simon Ribeiro Holanda (3.3/A-02), Francisco de Sousa Barros (3.3/A-22), Paulo Afonso 
Barros (3.3/A-28), Maria Angélica de Freitas (3.3/C-06), Sérgio de Carvalho Farias (3.3/C-14, 3.3/C-16), Roseli 
Torres de Paula (3.4/A-14), Yedda Gomes de Andrade Moccio (3.4/B-01); para deliberarem sobre os seguintes 
assuntos: 1 – Medidas relacionadas com a Adequação Urbanística do Condomínio e outros ajustes; 2 –
Prestação de contas da Administração dos meses restantes do exercício de 2.003, conforme AGO de 25.04.04, 
e de meses de ano de 2004; 3 - Medidas relacionadas com a limpeza do Condomínio e à eliminação de riscos à 
saúde pública (redução da população de animais silvestres e peçonhentos); 4 - Relatório sobre Redução de 
Custos do Condomínio; 5 - Sugestões a respeito da melhoria de segurança no Condomínio e, 6 - Assuntos 
Gerais. O síndico abriu a Assembléia que elegeu o Sr. Anilton Moccio (3.4/B-01) e o Sr. José Luiz Brandão Faria 
(02/28 e 02/29), Presidente e Secretário da mesa respectivamente, aceitos por unanimidade dos presentes. O 
Presidente da mesa abriu a sessão lendo o Edital de Convocação da AGE e solicitou aos presentes se quisessem 
conferir as procurações poderiam fazê-lo naquele momento, a Sra. Roseli Torres de Paula (3.4/A-14) conferiu e 
não observou irregularidades, e em seguida passou a ler as atas das duas últimas Assembléias, Geral 
Extraordinária realizada em 04.04.2004 e Geral Ordinária realizada em 25.04.2004. O Sr. Paulo Alfredo Mainieri 
(04/F-01, 04/F-06, 04/F-08 e 04/F-10) pediu a palavra e solicitou aos presentes a aprovação das respectivas 
atas sem que fosse efetuada sua leitura completa considerando que todos receberam cópia das mesmas, sendo 
aprovada por unanimidade dos presentes. 1 – Medidas relacionadas com a Adequação Urbanística do 
Condomínio e outros ajustes; - a reunião teve início solicitando ao síndico explanação sobre o assunto, ele 
informou sobre exigências por parte governamental como raio de giro no final de cada rua, sendo necessário 
em alguns lugares utilizar partes de terrenos particulares devido não ter espaço (área verde) disponível para 
execução do mesmo, caso haja necessidade de adquirir áreas particulares foi definido o valor de R$60,00 o 
metro quadrado e o pagamento deve ser efetuado com um prazo mínimo de 10 meses. Informou também que 
a divisão e o agrupamento dos lotes na forma atual do condomínio é conseqüência de acordos no passado para 
viabilização do condomínio, citando o valor da taxa condominial ser por unidade e não por outro critério. Foi 
efetuada a leitura da proposta, esclarecidas as dúvidas e respondidas as perguntas sobre o assunto. Herminio 
Carneiro (02/30) reclamou dos valores que foram designados para pagar as possíveis áreas a serem adquiridas. 
Faz parte da proposta a aceitação pelo condomínio da divisão de lotes com grandes dimensões, como alguns de 
2.400 metros quadrados e alguns lotes maiores, que hoje fazem parte do condomínio como já comentado 
anteriormente. Existe a possibilidade de desmembrar lotes desse tipo, porém ficou definido que o tamanho 
mínimo de cada lote deve ser de 600 metros quadrados e toda e qualquer despesa para sua viabilização deve 
ser do proprietário, foi alertado também que com a eminente cobrança do IPTU estes lotes certamente serão 
afetados por valores elevados. Será consultado os proprietários que possuam lotes desse tipo e ficou bem claro 
que toda e qualquer alteração deve ser analisada junto ao proprietário e aprovado pelo Conselho até 30.10.04. 
Foi aberta a palavra para dúvidas e considerações, o Sr Francisco esclareceu alguns pontos do projeto, 
passando para a votação. Foi aprovado por 53 votos a favor, com dois votos contra. O proposta completa, 
divulgada anteriormente aos condôminos e aprovada integralmente pela AGE, passa a ser parte integrante 
desta ata; 2 –Prestação de contas da Administração dos meses restantes do exercício de 2.003, conforme AGO 
de 25.04.04, e de meses de ano de 2004; Quanto a este item foi passado a palavra para a Sra Yedda Gomes 
de Andrade Moccio, Presidente do Conselho Consultivo e Fiscal. Iniciou apresentando todos os membros do 
Conselho, falou das reuniões semanais todas as quarta feiras. Foi informado também da dificuldade de se 
arrumar voluntários para compor o Conselho e que é necessário ter novos suplentes, consultando os presentes 
e não aparecendo nenhum voluntário. Será verificado o interesse de algum morador para o cargo de suplente, 
podendo o Conselho indicar o mesmo. A Sra Roseli Torres de Paula (3.4/A-14) questionou a mudança no 
Conselho, sendo esclarecido pelo Sr. Francisco das Chagas Araújo Lima Junior (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) que o Conselho não foi mudado e 
sim eleito na última Assembléia. O Conselheiro Rubens R. da Cruz (07/10) mostrou as observações sobre os 
relatórios da auditoria que compreendiam os meses de junho a dezembro de 2.003 e janeiro a março de 2.004. 
Informou que nada havia a contestar sobre valores e gastos, apenas observações quanto a procedimentos de 
sua elaboração, que estão sendo sanadas gradativamente. Não foi observado irregularidades na parte 
financeira. Foi apresentado o contador e o auditor para os presentes e foi solicitado aos mesmos 
esclarecimentos de rotina. Foi efetuada a leitura do parecer do conselho. O Sr Paulo Alfredo Mainieri (04/F-01, 
04/F-06, 04/F-08 e 04/F-10) informou que precisava se retirar e passou os seus votos para o Sr Luiz Carlos 
Furoni. Nada havendo mais a comentar foi efetuada a votação sendo que as contas foram aprovadas por 
unanimidade. Posteriormente foi solicitado por um dos presentes que o seu voto fosse considerado como 
abstenção. 3 - Medidas relacionadas com a limpeza do Condomínio e à eliminação de riscos à saúde pública 
(redução da população de animais silvestres e peçonhentos); o conselheiro Rubens R. da Cruz (07/10) lembrou 
do comunicado enviado a cada proprietário sobre limpeza dos lotes, reiterando a exigência do GDF, inclusive 
estando sujeito a multa elevada. O síndico informou da necessidade do proprietário manter o seu lote limpo e 



caso não o faça o condomínio deverá providenciar sua limpeza e cobrar o valor de R$0,20(vinte centavos) por 
metro quadrado. Falou da composição do valor, um valor cobrado de R$ 120,00 deve ser repassado para o 
prestador do serviço R$ 84,00, a diferença são encargos governamentais. O Sr. José Araujo Lacerda (09/A-
ESP), informou que seu terreno tem grande parte em declive e como proceder, foi informado que casos desse 
tipo devem ser analisados junto a administração a melhor solução. A Roseli Torres de Paula (3.4/A-14) 
perguntou sobre entulho, se deve ser deixado ou retirado, foi informada que deve ser retirado. O Sr Jaime 
Valderrama Herrera (01/C-04) perguntou sobre critérios para limpeza já que limpou seu lote e não sabe se esta 
de acordo, foi informado pelo síndico que deve capinar, isto é, retirar todo o mato e remover o entulho se 
houver. Foi apresentado um projeto de lixeira para ser analisada pelos moradores e pelo condomínio, o lixo fica 
bem protegido contra animais (cães, gatos ratos, etc ) além de esteticamente ser bem apresentável. Foi votada 
a proposta sendo aprovada por unanimidade. 4 - Relatório sobre Redução de Custos do Condomínio; Este item 
ficou para a próxima assembléia visto não ter nenhum membro da comissão presente. 5 - Sugestões a respeito 
da melhoria de segurança no Condomínio – O conselheiro Rubens R. da Cruz (07/10) sobre a remessa e o 
recebimento dos formulários de sugestões elencando as principais preocupações dos condôminos. Foram 
recebidas 16 sugestões e as principais são, nessa ordem: 1- Completar o muro, 2 – Identificação de visitantes 
(a moradora Roseli informou que quando chegava ao condomínio recentemente, as 17:30 horas 
aproximadamente, tinha um caminhão com terra na portaria que se recusava a identificar-se, a identificação 
deve ser feita antes de entrar no condomínio, 3 – Identificar moradores. Para início dos estudos a parte 
administrativa do condomínio deverá levantar custos de diversos modelos de muros e alambrados. Será 
avaliada e apreciada na próxima assembléia para início da obra. O Sr José Luiz Brandão Farias (02/28, 02/29) 
falou sobre a falta de guarita na sua gleba. Será estudado uma solução para os problemas das glebas 1 e 2 e 
será apresentado na próxima assembléia. Nada havendo mais a comentar sobre este item, foi votado e 
aprovado por unanimidade. 6 - Assuntos Gerais – a) O Sr. Francisco das Chagas Araújo Lima Junior (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) falou sobre a 
necessidade dos suplentes para o Conselho, é necessário 11 suplentes mas ninguém se apresentou, o Conselho 
vai convidar alguns moradores para fazerem parte do mesmo; b) Foi proposto limites de despesas para 
movimentação de bens patrimoniais sendo até 20 salários mínimos pode ser aprovado pelo síndico, até 50 SM 
pelo conselho e acima de 50 SM apenas pela Assembléia. Esta proposta fica como recomendação e deverá 
constar da pauta da próxima Assembléia para ser referendada; c) Criação de um fundo de investimentos 
composto de recuperação de débitos e vendas de ativos, deve estar em uma conta específica e somente deve 
ser utilizado em obras e investimentos sendo o conselho consultivo e fiscal o gestor do fundo, para saque e 
utilização dos valores a serem aplicados a administração deverá solicitar autorização formal, obras a serem 
propostas em assembléias. Essa medida entraria em vigor a partir de hoje, 22 de agosto, e a assembléia 
autoriza a utilização desses recursos, já disponíveis, e arrecadações futuras, nas seguintes obras: Conclusão da 
portaria, Conclusão do Meio-Fio, Asfalto (pagamento da obra realizada) e Honorários do Arquiteto. O condômino 
Ruy Jorge argumentou que a proposta no sentido da criação do fundo não era jurídica uma vez que assuntos da 
espécie (orçamentários) devem ser decididos nas Assembléias Ordinárias. Entretanto as propostas foram 
aprovadas por unanimidade. O Sr. Ailton B. de Medeiros (04/B-01) falou sobre a falta de asfalto na frente de 
sua casa, falou também sobre a incidência de raios queimando eletros-domésticos, sugeriu a consulta de um 
especialista para verificar possibilidades de uma solução para o condomínio. Encerrados os trabalhos o 
Presidente da mesa encerrou a Assembléia, José Luiz Brandão Faria secretariou e eu, Anilton Moccio, indicado e 
eleito presidente da mesa para esta AGE, redigi e lavrei a presente Ata que após lida e aprovada vai por mim 
assinada e pelo Secretário.

Anilton Moccio
Presidente

José Luiz Brandão Faria
Secretário 

MEDIDAS RELACIONADAS COM A ADEQUAÇÃO URBANÍSTICA DO CONDOMÍNIO, CADASTRAMENTO, 
PARA EFEITO DE COBRANÇA DAS TAXAS CONDOMINIAIS, DE LOTES DESMEMBRADOS PELOS 

PROPRIETÁRIOS E VIABILIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS COMERCIAIS.

O Condomínio Quintas do Sol decorre de parcelamento de solo implementado em fins da década de 70, desde 
então na forma de Condomínio, conforme previsto nos contratos de promessa de venda formalizados com o 
empreendedor, porém com lotes heterogêneos, inclusive alguns denominados chácaras (glebas 5 e 10, p. ex.) 
e algumas glebas com concepção urbanística arcaica, lembrando loteamentos populares de cidades do interior, 
com suas ruas convergindo para a Estrada do Sol ou para a estrada da Vila do Boa (Glebas 1, 2, 3.1, 3.2, 3.3, 
3.4, 4 e 5).

Em l990 alguns abnegados Condôminos desenvolveram esforços no sentido da revitalização e reorganização do 
Condomínio, redigindo, aprovando em Assembléia e registrando a Convenção em vigor, ações que 
indiscutivelmente resultaram no atual estágio de desenvolvimento do Quintas do Sol, cujo processo de 
regularização sob nº 191.000.445 está em curso na Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos.

3. Com vistas a preparar o Condomínio para o futuro, vimos tomando providências no sentido de sua melhor 
adequação em termos urbanísticos, quer para o atendimento de exigências técnicas e legais relacionadas com a 



Regularização bem como quanto a aspectos de exclusivo interesse de nossa comunidade, e urge que 
busquemos solução para outras questões que indubitavelmente darão novo impulso ao Residencial Quintas do 
Sol, quais sejam:

a) Cadastramento, para efeito de cobrança das taxas condominiais, de lotes desmembrados pelo proprietários; 

b) viabilização do desenvolvimento de suas áreas comerciais.

DA ADEQUAÇÃO URBANÍSTICA 

4. Com relação à adequação urbanística do Condomínio cabe registro que, para atendimento de exigências 
técnicas e legais relacionadas com a Regularização, temos envidado esforços buscando disponibilizar áreas 
destinadas à execução de raios de giro (nos finais das ruas) e de bacias de contenção e infiltração de águas 
pluviais etc. No interesse quase que exclusivo da comunidade vimos trabalhando no desenvolvimento de pista 
interna ligando as quadras 3, 4, 5, 7, 9 e 10, de forma tal que no futuro mencionadas quadras comporão o 
corpo central do Condomínio, nos moldes de condomínio fechado, possibilitando a implantação de plano de 
segurança, quesito de primeira importância nos dias atuais.

5. A disponibilização de áreas para execução de raios de giro é uma questão que tem nos preocupado 
sobremaneira, posto que o Condomínio precisa de 29 raios de giro, sendo que cerca de 15 inevitavelmente 
terão que ser implementados em áreas atualmente de propriedade privada e portanto terão que ser compradas 
pelo Condomínio. A área total a ser adquirida é de aproximadamente 2.500m², que, ao preço que supomos 
razoável de R$ 60,00 o m² (p.ex.), resulta no montante de R$ 150.000,00.

6. Imaginamos como solução autorizar o Síndico a celebrar os contratos de compra das áreas sob comento, 
para pagamento com recursos oriundos da recuperação de inadimplências e em prazos negociados caso a caso, 
observado o prazo mínimo de 10 meses, pelo preço sugerido de R$ 60,00 o m², atualizável com base no INPC.

CADASTRAMENTO, PARA EFEITO DE COBRANÇA DAS TAXAS CONDOMINIAIS, DE LOTES 
DESMEMBRADOS PELOS PROPRIETÁRIOS 

7. Os lotes residenciais das quadras 5, 7, e 10 e alguns das quadras 1, 2 e 9, num total de aproximadamente 
50, fogem completamente do padrão majoritário de tamanho dos lotes verificado no Condomínio (de 600 a 
1.000m²), distorção que vem acarretando prejuízos para nossa comunidade, posto que:

a) atualmente não existe demanda por lotes de grande porte e não tem havido a ocupação desses terrenos com 
construções, permanecendo como baldios e consequentemente depreciando o Condomínio;

b) na forma prevista na Convenção, as taxas Condominiais são cobradas por unidade (independente de sua 
dimensão), de modo que a contribuição desses lotes na cotização das despesas do Condomínio fica muito 
aquém do desejado. Seria infrutífera a tentativa de cobrança das taxas em função do tamanho dos lotes sem a 
alteração da Convenção. 

8. Ocorre que, à revelia da Administração do Condomínio e em razão de não haver demanda por lotes de 
grande porte, alguns proprietários já negociaram parte desses terrenos (frações) via “contratos de gaveta”, 
portanto sem a caracterização de novas unidades para efeito da cobrança das taxas condominiais.

9. Por outro lado, estamos na iminência do cadastramento dos imóveis pelo GDF, com vistas principalmente à 
tributação (IPTU), o que afetará profundamente a viabilidade econômica desses terrenos de grandes dimensões 
e certamente incrementará fracionamentos via “contratos de gaveta”, mantendo o Condomínio em prejuízos 
sob o aspecto da arrecadação.

10. Nessas circunstâncias, foi discutido no âmbito do Conselho Consultivo e Fiscal do Condomínio a 
conveniência de se antecipar aos fatos e reconhecer e aceitar os “contratos de gaveta” já existentes e cessões 
parciais futuras, comunicando aos proprietários dos lotes sob enfoque que o Condomínio aceita cadastrar em 
seus controles lotes desmembrados, desde que sob condições vantajosas para o restante da nossa 
Comunidade.

11. O princípio básico da idéia é se render às práticas do mercado, viabilizando e acelerando a ocupação de 
terrenos com grandes dimensões, sem dispêndios com infra-estrutura sob responsabilidade do Condomínio e 
com vantagens sob o aspecto da arrecadação, restando-lhe apenas efetuar o cadastramento das novas 
unidades decorrentes dos desmembramentos para efeito da cobrança das Taxas Condominiais e para 
informações a serem prestadas ao GDF no processo de Regularização ou para efeito de tributação (IPTU).

12. A idéia amplamente discutida e aprovada no âmbito do Conselho é a seguinte: 

a) comunicar aos proprietários de lotes residenciais (ou mesmo daqueles adquiridos originalmente como 
chácaras) com área superior a 1.200m² que eventuais desmembramentos efetuados por sua conta e risco 



serão reconhecidos para efeito de cadastramento nos controles do Condomínio e cobrança de taxas 
condominiais, desde que em unidades com no mínimo 600m² cada, que corresponde à medida da maioria dos 
terrenos no Condomínio e que certamente estará bem acima do tamanho mínimo a ser definido legalmente 
para os lotes residenciais do Setor Habitacional Jardim Botânico;

b) caso seja necessário algum dispêndio em infra-estrutura para viabilização dos desmembramentos, assim 
entendido a abertura de via de escape, pavimentação, meio-fio e iluminação, será de inteira responsabilidade 
do condômino interessado, devendo constar tal compromisso do pedido de cadastramento;

c) não serão cadastrados desmembramentos efetuados em áreas com declive acentuado ou dotadas de 
vegetação densa, isto com vistas a não se criar dificuldades para o Condomínio no processo de regularização;

d) os pedidos de cadastramento devem ser submetidos à administração, acompanhados de “croqui”, para 
exame por parte do Conselho, até 30.10.2004, cuja decisão será prontamente comunicada ao interessado;

e) as novas unidades cadastradas ficarão sujeitas ao pagamento de taxas Condominiais a partir de 01.12.2004, 
aspecto que também deverá constar do pedido de cadastramento ;

f) a efetiva concretização dos desmembramentos fica condicionada à sua aceitação pelo Poder Público, que 
certamente se manifestará por ocasião do Cadastramento junto ao GDF para efeito de tributação (IPTU). Vale 
dizer que o Condomínio acatará prontamente qualquer orientação ou determinação emanada do Poder Público a 
respeito das medidas ora tratadas, inclusive quanto à sua interrupção ou reversão. 

13. A expectativa é de facilitar aos proprietários a melhor solução econômica aos lotes residenciais com 
grandes dimensões, viabilizando a curto prazo sua ocupação com residências e ao mesmo tempo incorporando 
aproximadamente 80 novos contribuintes, favorecendo o Condomínio com receita líquida adicional de 
aproximadamente R$ 125.000,00/ano (sem qualquer custo com infra-estrutura ou de qualquer ordem). 

DA VIABILIZAÇÃO DAS ÁREAS COMERCIAIS
14. As áreas comerciais no Condomínio são 3, a saber:

a) na quadra 4, no conjunto C/D, voltada para a Estrada do Sol, com aproximadamente 4.000m2;

b) na quadra 5, voltada para a Estrada do Sol, com 1.800m²;

c) >na quadra 9, também voltada para a Estrada do Sol, defronte ao lote comercial da quadra 5, com 
aproximadamente 2.200m².

15. Da mesma forma que os lotes residenciais com grandes dimensões, e pelas mesmas razões, a idéia 
discutida e aprovada no âmbito do Conselho para viabilização dessas áreas comerciais é a seguinte:

a) comunicar aos proprietários dos lotes que o Condomínio aceita cadastrar lotes desmembrados sob sua conta 
e risco, desde que em unidades com no mínimo 200m² cada;

b) caso seja necessário algum dispêndio em infra-estrutura para viabilizar o fracionamento, assim entendido a 
abertura de via de escape, pavimentação, meio-fio e iluminação, será de inteira responsabilidade do condômino 
interessado, devendo constar tal compromisso do pedido de cadastramento. Deverá constar também do pedido 
compromisso no sentido de que as edificações nos lotes ficarão limitadas a 40% de sua área, ou seja, que 60% 
da área do terreno deverá ser mantida exclusivamente como espaço para estacionamento e trânsito, 
observadas ainda as disposições legais em vigor;

c) os pedidos de cadastramento devem ser submetidos à administração até 30.10.2004, acompanhados de 
“croqui”, para exame por parte do Conselho, cuja decisão será prontamente comunicada ao interessado;

d) as novas unidades cadastradas ficarão sujeitas ao pagamento de taxas Condominiais a partir de 01.12.2004; 

g) a efetiva concretização dos desmembramentos fica condicionada à sua aceitação pelo Poder Público, que 
certamente se manifestará por ocasião do Cadastramento para efeito de tributação (IPTU). Vale dizer que o 
Condomínio acatará prontamente qualquer orientação ou determinação emanada do Poder Público a respeito 
das medidas ora tratadas, inclusive quanto à sua interrupção ou reversão. 

16. A expectativa é de dar solução econômica aos lotes comerciais, viabilizando a curto prazo sua ocupação, 
valorizando o Condomínio com o desenvolvimento do comércio local e ao mesmo tempo incorporando 
aproximadamente 15 novos contribuintes, favorecendo o Condomínio com receita adicional líquida de 
aproximadamente de R$ 23.400,00/ano(sem qualquer custo com infra-estrutura ou de qualquer ordem).



17. Temos a convicção de que as medidas ora tratadas são fundamentais para o melhor desenvolvimento do 
Condomínio, tanto no que diz respeito à aquisição de áreas para execução de raios de giro, posto que se trata 
de exigência de órgãos Públicos, quanto sob o aspecto de sua ocupação por residências e edificações comerciais 
nas áreas próprias, e também sob o prisma da otimização de sua viabilidade econômica.

18. Ademais, é relevante destacar que as medidas ora propostas relativas ao cadastramento, para efeito de 
cobrança das taxas condominiais,de novas unidades decorrentes de desmembramentos efetuados pelos 
proprietários, tiveram como inspiração a atitude tomada pelo próprio GDF em relação aos Condomínios 
irregulares; ou seja, o Estado desistiu de combater os Condomínios estabelecidos, cujos processos de 
regularização seguem morosamente seu curso por caminhos próprios (Secretaria do Meio Ambiente etc), 
enquanto cuida diligentemente de cadastrar os lotes para efeitos de arrecadação (IPTU).

19. É como o assunto foi amplamente discutido pela Administração com o Conselho Fiscal e Consultivo do 
Condomínio e aprovado por votação, para deliberação em Assembléia Geral Extraordinária a ser realizada em 
22.08.2004.

LUIZ CARLOS FURONI
Síndico

YEDDA GOMES DE ANDRADE MOCCIO
Presidente do Conselho 


