
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 25 DE JUNHO DE 2006

Aos vinte e cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e seis, às dez horas e trinta e cinco minutos, em segunda e última 
chamada, em atenção ao Edital de Convocação de dezenove de maio de 2006, Condomínio Quintas do Sol – Quadra 3.2 – Àrea 
Verde gramada, presentes os seguintes condôminos: Kátia Denise de Carvalho Klier (01/A-18), Jair de Souza Escovino (01/B-
16), Luiz Carlos Furoni ( 01/C-02, 04/E-17, 05/07, 05/08, 05/12, 05/13, 5/20-COM, 07/06, 09/A-01, 09/G04), Therezinha 
Villar Martins (01/C-03), Emilia Gama Bessa Damasceno (02/22, 3.2/C-22), Alceu Luciano Barbosa (02/39, 02/99, 04/D-17-
COM), Pedro Borges de Lima (02/56), Waneide Alves de Ataídes (02/65), Ezer Pereira Barros (02/80), Ivone Martins de Moraes 
(02/92), Francisco das Chagas Araújo Lima Junior (02/95, 09/D-13-COM, 09/D14-COM, 09/G-01, 09/G-02, 09/G-ASP, 3.2/C-
38), Ailton B. de Medeiros / Rosa Maria ( 04/B-01), Alceu Luciano Barbosa Júnior (04/B-03), Eldilane Moura Tavares (04/B-
16), Francisco Rodrigues do Nascimento (04/C-11), Carlos Roberto Fernandes de Oliveira (04/D-01), Antonio Souza Ibiapina 
Parente (04/D-04), Lygia Maria A. B. Melo Parente (04/E-10), Neivaldo Sampaio de Oliveira (04/E-16), Flavio Luiz Barros da 
Costa (04/E-18, 04/E-20), Paulo Alfredo Mainiere (04/F-1, 4/F-06, 4/F-08, 04/F-10), Denis Manoel de Melo Fernandes 
(05/18), Rubens R. da Cruz (07/10), Albanise de Moura Coelho (09/A-05), Maria Luiza Monteiro da Silva (09/B-06), Maria 
Marleny Rodrigues Macedo (09/B-07), Bartira Machado Lopes (09/E-09) Onofre Bessa Damasceno (3.1/A-12), Ianto Macedo do 
Couto ( 3.1/B-25, 3.2/A-22, 3.3/B-01, 3.3/B-03), Marco Túlio Motta Santos (3.1/B-35, 3.1/B-39, 3.1/B-41), Edson Francisco 
Gomes (3.1/B-53), Marinilza Pereira Lima (3.2/A-24, 3.4/A-22, 3.4/C-04), Raimundo Juciêr Pinheiro Fernandes (3.2/B-13), 
Denize Mega (3.2/C-12), Norma Sueli Cassaro (3.2/C-14), Walter Antônio Santarém Malva (3.2/C-20), Sergio Monteiro de Lima 
Furtado (3.2/C-36), José Geraldo Gomes Junior (3.2/C-42), José Maria Paula Rodrigues (3.2/D-09), Clésio Geraldo da Silva 
(3.2/D-39), Simon Ribeiro Holanda (3.3/A-02), Marinalva Pereira Lima (3.3/A-04), Luciene Teresinha Mateus Silva (3.3/A-
08), Sônia Maria da Silva Avolio (3.3/A-24), Paulo Afonso Barros (3.3/A-28), Allan Cassaro / Deborah Maria (3.3-23), Maria 
Angélica de Freitas (3.3/C-06), Samuel Costa da Silva (3.3/C-12), Sergio de Carvalho Farias (3.3/C-14, 3.3/C-16), Índio Luiz 
Nunes da Rosa Junior (3.3/C-18, 3.3/C-20), Mary Angela C. Moraes (3.3/D-21), Roseli Torres de Paula (3.4/A-14), Yedda 
Gomes de Andrade Moccio (3.4/B-01), Glicia Andrade de Albuquerque Barros( 3.4/B-05, 3.4/B-07, 3.4/B-09), Neusa 
Cavalcante (3.4/C-02), Moacir Fernandes da Cruz (3.4/D-05, 3.4/D-07), e, por procuração: Alédio Pinheiro Fernandes (01/A-
12), 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), Luciano Junker Marcelino (01/D-08), 
Helena de S. Moreira (02/02) Talis Ferreira da Paixão (02/45), Expedito Caetano Leão (02/53, 02/61, 3.4/B-03), Rodrigo
Fortaleza C. Vasconcellos (02/57), Antonio Lopes Barbosa (02/85, 04/B-15), Alexander Mottus (02/91), Sérgio Ricardo Costa 
Caribe (02/94), Estanislau Luciano de Oliveira (02/97), Saulo de Paula Ricardo (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), Rômulo de Oliveira Neves (04/C-26), Simone de Oliveira Neves da 
Silva(04/D-10), Marcos Monteiro (04/D-13), Carlos Eduardo Azevedo Bezerra (04/E-02), Ludmila Gagnor Rodrigues (07/03), 
Fernando Bueno (09/C-04), Kaly Christine da Rocha Mariquito (09/D-08), Flavio Fernando de Godoy Martins( 09/E-01), Lara 
Castanheira Iglesias Dias (09/E-11, 09/E-12), Welington Soares de Almeida (09/E-19), Afonso Cracco (09/G-05), Edwaldo 
Idumi Hirata (09/G-06), José Luiz Leal dos Santos (09/G-15, 09/G-16), Tiago Christovam / Ludmila chaves (09/G-19), Daniel 
Pereira de Souza (3.1/A-20), Sergio Gustavo Evangelista da Mata (3.1/A-30), João Evangelista P. Lisboa (3.1/A-46), Tatiane 
Ribeiro de Araújo (3.2/A-50), Gelcira Madalena Penido da Silva (3.2/B-17), Gustavo Pereira Argelim (3.2/B-43), Luis Felipe 
Câmara Ferro (3.2/C-16), José Dideus Silvestre (3.2/-34), Marcelo Vivan de Moraes (3.2/D-01), Marcelo Machado (3.3/B-07), 
Nelson Massayoshi Cojho (3.3/D-05), Gleice Mere Soares Ribeiro Silveira (3.4/E-10), para deliberarem sobre os seguintes 
assuntos: discutir e votar a ATA da AGE de vinte e três de abril do ano de dois mil e seis e a ATA da AGO de trinta de 
abril de dois mil e seis e fixar o pró-labore do sindico para o próximo período. A Assembléia foi aberta, às dez horas e 
vinte minutos pelos membros da Comissão Administrativa de Transição, os senhores Rubens R. da Cruz, Edson Gomes, Yedda 
G. A. Moccio e Francisco A. P. da Silva, sob a Coordenação do Senhor Rubens R. Cruz que informou a ausência dos dois 
outros membros, a Senhora Norma Sueli Cassaro e Iracy Reis de Araújo e, em seguida, sugerindo a eleição do Presidente e do 
Secretário da AGO. O condômino Moacir Cruz solicitou, anterior a escolha do Presidente e do Secretário que os escolhidos
cumprissem o prazo regimental pois não se pode admitir Ata com prazo de mais de dois meses sem estar pronta. O senhor 
Rubens esclareceu que o prazo é de oito dias e, como ainda algumas pessoas assinando a lista de presença, sugeriu e foi 
acatada a espera de dez minutos para o efetivo início da AGE. Retomando os trabalhos, foi informado que a previsão de 
encerramento da AGE era para onze horas e trinta minutos em virtude da eleição da próxima administração a cargo da 
Comissão Eleitoral, passando-se à indicação do Presidente da mesma, tendo sido apresentado dois candidatos, os senhores 
Pedro Borges e Anilton Moccio e escolhido o critério de maioria de votos.Assim foi eleito o condômino Anilton por sessenta e 
nove votos contra o candidato Pedro Borges que obteve cinqüenta votos. Antes de o Presidente assumir, o senhor Rubens 
trouxe a questão relativa ao mandato do sindico, cuja AGO, para esse fim, é estabelecido no regimento para o final de abril 
de cada ano e, em função da anomalia ocorrida neste exercício de dois mil e seis, será encurtado para dez meses, mas a 
discussão ficou para decisão no transcorrer da Assembléia. Assumindo a presidência da mesma o condômino Anilton 
apresento-se declarando já haver participado de outras assembléias presidindo ou secretariando, já foi subsíndico, ser 
transparente não importando estar certo ou errado e que está sempre pronto a colaborar. O primeiro passo então é escolher 
o secretario e questionou a Assembléia se havia algum candidato, apresentando-se a condômina Glicia Andrade de 
Albuquerque Barros, que se apresentou e, questionada por D. Terezinha sobre quantas propriedades possuía, se uma ou duas, 
respondeu ter três então entender a pergunta, embora já a houvesse respondido e, convidou para que os trabalhos tivessem 
prosseguimento. O Presidente passou à leitura do Edital de Convocação. Antes de continuar o Presidente informou que 
existem procurações à mesa à disposição de quem quisesse conferir, tirar dúvida ect e passou à leitura do extrato da ATA da 
Assembléia do dia vinte e três de abril de dois mil e seis. O Sr. Rubens Rodrigues da Cruz, presidente da AGE em questão e, 
também da AGO de trinta de abril, esclareceu que a Perla Alves Motta Santos, foi escolhida para secretariar a primeira e o 
senhor Anilton Moccio secretariou a segunda. Todavia, a Ata da AGO de trinta de abril foi lavrada dentro do prazo regimental 
– oito dias – porém a do dia vinte e três, por razões pessoais ainda não foi apresentada, de modo que foi elaborado o extrato, 
feito em três dias e neste momento lido. O senhor Rubens informou que tendo sofrido questionamentos sobre a Ata se 
propôs a ajudá-la e foram marcadas quatro reuniões, sem, contudo obter êxito. Perguntou se alguém poderia assumir a 
responsabilidade de lavrar a respectiva Ata. O Presidente pôs em votação e o senhor Índio Luis levantou a questão da 
necessidade de se resolver o assunto por ser de extrema importância a apresentação da Ata pelo seu teor. Nesse momento, 
o condômino Marco Túlio Motta Santos, esposo da Srª. Perla A. Motta Santos, informou que ela já havia retornado e que se 
comprometia a completar a ATA, o mais rápido possível, ficando decidido assim. Dessa forma, passou-se à leitura da Ata da 
Assembléia Geral Ordinária de trinta de abril de dois mil e seis que depois de lida, foi colocada em discussão, tendo sido 
estabelecido cinco minutos para pronunciamentos, mediante inscrição que seguiu a seguinte ordem: 1 – O condômino Ianto 
M. Couto fez vários questionamentos e solicitou incluir na Ata em apreciação: a) que a Sra. Yedda Gomes de Andrade Moccio, 
ao passar seus votos para o condômino Carlos Roberto Fernandes de Oliveira, apresentou para registro, de viva voz, três 
votos referentes a lotes seus. Foi interpelada pelo condômino Antonio Souza Ibiapina Parente que afirmou ser um lote 
produto de fracionamento, não podendo ser considerado lote com direito a voto, tendo aceitado a observação sem contestar; 
b) o condômino Índio Luiz Junior leu documento com relação de lotes fracionados, citando nominalmente seus proprietários, 
inclusive o condômino Rubens Rodrigues da Cruz, Presidente daquela AGO; c) no primeiro item da pauta – Prestação de 



Contas – o então síndico leu um “resumo dos gastos; este resumo por ser um pouco longo deverá ser anexado à ATA e 
comentou que “em prestação de contas não se admitem ‘resumos’. Uma prestação de contas é real, detalhando os créditos
e débitos em um período entre as última eleição e a ATA da prestação de contas”. Integram, ainda os extratos bancários, 
relatório dos compromissos assumidos com valores e prazos de vencimentos e demais documentos pertinentes; d) finalizando 
a fala, o ex-síndico afirmou que o condomínio não tinha dívidas e, na ATA consta, em leitura de resumo referente à atuação 
do Conselho Consultivo e Fiscal feita pelo seu presidente – Carlos Fernandes de Oliveira – revelação de dívidas junto ao INSS 
e contrato de uma empresa – pessoa jurídica e não física, portanto – a VJ Arquitetura e Construções Ltda – para 
viabilizar a construção da portaria. A parte negritada não foi inserida na ATA; e) o senhor Ianto M. Couto, ainda em sua fala 
disse que foram eleitos para compor a Comissão de Transição os condôminos Edson F. Gomes (109 votos), Iracy Reis de Araújo 
Abdel Karim (104 votos) e Francisco Assis Pereira da Silva (73 votos), únicos a legalmente constituírem a Comissão, uma vez 
que o mandato do sindico e de seu conselho havia encerrado à meia noite de trinta de abril de dois mil e seis. Encerrou sua 
fala recomendando reflexão de todos para que “os votos sejam com o pensamento de todos voltado para o condomínio, para 
o bolso de cada um e, principalmente para a transparência das contas”. 2 – o condômino Rubens Rodrigues da Cruz declarou 
seu respeito ao Sr. Ianto M. Couto, mas sente desabafo em sua fala, ressentimento, vingança e que acredita que ele não 
sabia o que fala. Lembrou que a função da comissão está chegando ao fim e que quando tudo se acalmar, verá que o 
pensamento esta tolhendo a razão. 3 – o condômino Moacir apenas fez a ressalva de que o mandato da comissão só terminará 
em trinta de junho, pois a posse da nova administração ocorrera no dia 1º de julho. 4 – a condômina Carmem (candidata a 
subsíndica) usou da palavra para recomendar que todos ouvissem as pessoas e respeitassem os mais velhos, pois estamos num 
processo eletivo e deixassem conversas paralelas. 5 – retornando, o Sr. Ianto respondeu ao senhor Rubens saber 
perfeitamente o que fala e que tudo o dito trata-se de omissão de coisas importantes gravadas e não constantes da Ata em 
questão. O senhor Rubens o respeita e ele também, e que não há necessidade de apresentar prova do que falou, pois é só ler 
a Ata. 6 – o ex-síndico, tendo sido questionado sobre um processo de apropriação indébita, procurou esclarecer que em dois 
mil foi sócio minoritário de uma empresa, desvinculando-se da mesma em dois mil e quatro, e que por recolhimento atrasado 
foi acionado judicialmente, dando origem à ação de apropriação indébita. No entanto, no prazo de um mês(entre vinte e 
nove de junho e quatro de agosto) foi liberado. A senhora Ângela informa que ele foi liberado na décima segunda vara, 
porém o Ministério Público recorreu. O senhor Furoni disse desconhecer, agradece a informação e que vai procurar inteirar-
se. O Presidente retorna a palavra e responde ao senhor Ianto Couto que já foi secretário e hoje é a senhora Glicia e que, 
certamente, é impossível tudo ser anotado, mas que por isso há as gravações. Pergunta se ainda há pessoas inscritas para 
falar e passa a palavra ao condômino Pedro Borges. 7 – o condômino Pedro Borges espera que o grupo vencedor tenha visão 
do condomínio como um todo e informou à Assembléia que quarentas e dois condôminos foram interpelados judicialmente 
pelo ex-sindico e que por esse motivo impetraram ação contra a administração do condomínio por irregularidades 
cometidas. Após essas considerações, o Presidente apresentou voto de duas pessoas que precisaram ausentar-se e os 
deixaram com ele para repassar a outrem. Foi posto em votação a aceitação desses votos e foi rejeitada pela Assembléia, 
passando-se à aprovação das Atas. Nesse momento, o senhor Alceu usou da palavra convocando para que se agilize o processo 
e que não se deveria aprovar extrato de Ata, até mesmo porque a senhora Perla se comprometera à entrega-la. Dessa forma, 
ficou definido que a Ata da AGO de vinte e três de abril de dois mil e seis será apresenta na próxima assembléia a ser 
marcada oportunamente. Passou-se, então para a aprovação da ATA da Assembléia Geral Ordinária do dia trinta de abril de 
dois mil e seis, tendo, o Presidente proposto um votação com três situações, conforme seguem explicitados já os resultados: 
aprovação na forma na qual foi redigida – como está (oitenta e um votos); aprovação com ressalva (quarenta e cinco 
votos) e não aprovação (zero votos), tendo portanto, sido aprovada, por maioria absoluta de voto, a referida ata na forma 
em que foi apresentada. Quanto aos dois votos das pessoas ausentes, o Presidente da mesa os rubricou para serem 
inutilizados. Em seguida, passou-se à discussão do pró-labore do síndico, tendo sido aprovado manter o valor atual, ou seja, 
seis Salários Mínimos, hoje equivalentes a R$2.100,00 (dois mil e cem reais), segundo proposta do senhor Alceu. Perguntado à 
assembléia se alguém seria contra, ninguém se pronunciou. Por fim, voltou-se à questão do tempo do mandato do sindico, ou 
seja, por dispositivo regimental, a assembléia Geral Ordinária, para eleição de nova administração acontece, uma vez por 
ano, no mês de abril e que no corrente ano, pelas razões de todos conhecidas, está acontecendo no mês de junho e, dessa 
forma o mandato do sindico eleito nesta data se restringira a dez meses, razão pela qual seria oportuno colocar-se em 
discussão o que de fato ocorreu, ficando decidido o cumprimento do Regimento, permanecendo, portanto a realização das 
assembléias gerais ordinárias no mês de abril, para aprovação da prestação de contas e eleição do síndico, inclusive após 
insistência do senhor Rubens para que a decisão sobre o assunto ficasse bem claro. O Presidente, retornando o assunto, 
questionando a Assembléia, ratificou a decisão de que o próximo mandato será de dez meses, cumprindo o Regimento do 
Condomínio. Neste ponto, o Presidente cedeu espaço para que os dois candidatos a síndico, Chapa 1 – Participação, Sr. José 
Orlando Vilela Gomes e Chapa 2 – Carinho e Honestidade, Sandra T. S. Gomes, usassem da palavra por dez minutos com 
prorrogação por mais cinco minutos e expusessem seus planos, o que de fato aconteceu, informando que iria encerrar a AGE 
para continuação do processo letivo em seu trâmite formal e legal. Assim, às doze horas e vinte minutos, deu por encerrada 
a Assembléia Geral Extraordinária de vinte e cinco de junho de dois mil e seis. Nada mais havendo a tratar, e por estarem 
todos de acordo, eu Glícia Andrade de Albuquerque Barros, Secretária, lavrei a presente ATA da Assembléia Geral 
Extraordinária, que ora assino juntamente com o seu Presidente, estando anexa relação de presentes, bem como as questões 
do senhor Ianto Macedo Couto. Brasília, 30 de junho de 2006

Anilton Moccio
Presidente

Glícia Andrade de Albuquerque Barros
Secretária


