
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA DE 27.07.2003

Aos vinte e sete dias do mês de julho do ano de dois mil e três, às 09h, 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 proc.), Jair de Souza Escovino (01/B-16), José João Ribeiro Martins (01/C-02), Elza Rocha de Souza 
(01/C-15), Suzanne Kelle de Sousa Oliveira (02/15), Emanoel de Jesus da Costa Lima (02/19), André Arantes 
Luciano (02/38), Expedito Caetano Leão (02/53, 02/61, 3.4/B-03), Janir Maria da Costa Lerina (02/55), Alceu 
Luciano Barbosa (02/98, 02/99, 04/D-AC 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), Paulo Alfredo Mainieri (04/F-01, 04/F-06, 04/F-08 e 04/F-10 proc.), Anilton Moccio (05/07 proc.), 
Luiz Carlos Furoni (05/08, 05/12, 05/13, 05/20, 09/A-01, 09/E-01, 09/G-04 e 09/G-16 ), Rubens R. da Cruz 
(07/10), Ednomar C. dos Santos/Ana C. L. dos Santos (09/B-02), Manoel Bitencourt Martins (09/F-18), 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), Edson Francisco Gomes 
(3.1/B-53), Fernando Moreira (3.2/A-08), Luiz de Oliveira Costa (3.2/C-06), Norma Sueli Cassaro (3.2/C-14), 
Simon Ribeiro Holanda (3.3/A-02), Sônia Maria Ferreira da Silva Avólio (3.3/A-24), Rosa Cristina F. Pinheiro da 
Silva de Paula (3.3/C-02 e 3.3/C-04), Maria Angélica de Freitas (3.3/C-06), Yedda Gomes de Andrade Moccio 
(3.4/B-01 proc) 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 – Apreciar e deliberar sobre proposta de orçamento anual (de despesas 
ordinárias) e, consequentemente, fixar a taxa ordinária do Condomínio; 2 – Conhecer e deliberar sobre os 
trabalhos desenvolvidos pela Comissão encarregada do desenvolvimento de Plano Diretor para o Condomínio; e 
3 -Assuntos Gerais. O síndico abriu a Assembléia que elegeu a Sra. Perla Alvez Motta Santos (3.1/B-35, 3.1/B-
39 e 3.1/B-41 ) e a Sra. Gilma Oliveira Holanda (3.3/A-02), Presidente e Secretária da mesa respectivamente, 
por unanimidade dos presentes. A Presidente da mesa abriu a sessão lendo o Edital de Convocação da AGE e 
em seguida a Secretária leu a Ata da última Assembléia Geral Extraordinária realizada em 22.06.2003, sendo 
aprovada por unanimidade dos presentes. Logo após o Síndico, Sr. Luiz Carlos Furoni, propôs a inversão do 1º 
(primeiro) item da pauta pelo 2º. A proposta do Síndico foi aprovada por unanimidade. Passou-se então ao 2º 
item - Conhecer e deliberar sobre os trabalhos desenvolvidos pela Comissão encarregada do desenvolvimento 
de Plano Diretor para o Condomínio. A Sra. Presidente passou a palavra ao Presidente da Comissão, Sr. Amaury 
de Albuquerque Barros (3.4/B-05, 3.4/B-07 e 3.4/B-09) que se apresentou como também aos demais 
integrantes da Comissão e explicou o andamento dos trabalhos. Em seguida passou a palavra para o síndico, 
Sr. Luiz Carlos Furoni, que informou que a Comissão de Desenvolvimento do Plano Diretor para o Condomínio, 
optou, inicialmente, pela elaboração de esboços (anteprojetos), de um novo sistema viário interno. Uma forma 
de integrar as quadras 3, 4, 5, 7, 9 e 10, já que o nosso condomínio é cortado por um via denominada “Estrada 
do Sol” e que dá acesso a outros condomínios. Serão mantidas guaritas para uso exclusivo de condôminos e 
entrada de caminhões nas quadras 3 e 4, criando soluções para os problemas do Condomínio e procurando 
atender aos condôminos. Em seguida foi apresentado à Assembléia o Sr. Valdir José Alves Barbosa, arquiteto, 
que já vem assessorando a Comissão de Desenvolvimento do Plano Diretor. Ele comenta sobre os seus 
trabalhos no Condomínio Jardins do Lago – Quadra 2, onde já foi executado todo o projeto de urbanismo, 
valorizando os lotes em torno de R$180.000,00 (Cento e oitenta mil reais), transformando-o em um 
condomínio de classe média alta. O arquiteto falou da necessidade da Comissão informar sobre o tipo de 
condomínio que se pretende para que os pré-projetos sejam desenvolvidos de acordo com a vontade de todos. 
Ele falou também de alguns diagnósticos feitos no Quintas do Sol, e citou os problemas existentes na rede de 
águas pluviais que vem prejudicando o asfalto. Uma idéia já discutida pela Comissão e o arquiteto é no sentido 
de fechar o condomínio, deixando o mesmo com uma portaria central para visitantes e um outra entrada de 
serviços. Outra idéia é implementar os raios de giro para o retorno dos caminhões do SLU. Foi apresentado um 
anteprojeto para promover as ligações das quadras 3 e 5 com 4, 7, 9 e 10, por meio da construção de um 
viaduto para veículos leves. Outra proposta é a que na área verde da quadra 3 sejam projetados quadras 
poliesportivas, quiosques, churrasqueiras, piscina, salão social e um heliponto. Para uma melhor visualização 
dos anteprojetos seria criada uma maquete do projeto urbanístico do Condomínio. Terminada a exposição foi 
aberto os trabalhos para as sugestões dos condôminos. O Sr. Ednomar C. dos Santos (09/B-02) questionou 
sobre a viabilidade de autorização governamental para construção do viaduto no Condomínio. O arquiteto 
respondeu que há códigos e normas que regem a matéria, dando-se entrada do projeto no GDF, receberemos 
um alvará de construção. A Sra. Perla Alvez Motta Santos, Presidente da AGE, propõe abertura de proposta 
para o 1º item de pauta. O Sr. José Maria Justa Gurgel Junior (3.2/D-27), membro da Comissão encarregada 
do Plano Diretor, propõe que seja aberto um processo de licitação com cronograma físico e financeiro dos 
trabalhos do Plano Diretor. A Segunda proposta, apresentada pelo síndico, é de que não se defina por hora 
como deve ser feita a contratação de profissionais para elaboração do Plano Diretor, e que fique delegada 
competência para a Comissão decidir sobre o assunto, sem contratação do pacote de serviços sem a 
deliberação do Conselho Consultivo, ou seja, de que “se contrate o arquiteto Valdir Alves Barbosa, que já se 
encontra auxiliando a Comissão do Plano Diretor, com um salário mensal de R$2.000,00(Dois mil reais), 
conforme consulta a documento da IAB (Instituto dos Arquitetos do Brasil). E que a Comissão do Plano Diretor 
preste informações aos condôminos do andamento dos trabalhos”. Após a apresentação das proposta os 
condôminos tiveram a oportunidade de se manifestar. O Sr. Amaury de Albuquerque Barros (3.4/B-05, 3.4/B-
07 e 3.4/B-09) endossa a proposta do síndico dizendo da necessidade de se ter um responsável técnico para a 
elaboração dos projetos em etapas. O Sr. Marco Túlio Motta Santos (3.1/B-35, 3.1/B-39 e 3.1/B-41) expõe que 
o projeto é de suma importância e que deve estar de acordo com as normas de regularização implementadas 
pelo GDF. O arquiteto pede permissão para usar a palavra e fala da necessidade do desenvolvimento de 
anteprojetos do Plano Diretor que deverão ser apresentados à comunidade do Condomínio Quintas do Sol pela 
Comissão, definindo as equipes que serão necessárias. A presidente da mesa lembra que a comissão do Plano 
Diretor é aberta, clara e aceita sugestões dos moradores. O Sr. José Maria Justa Gurgel Junior (3.2/D-27) 
expõe a importância do Plano Diretor e pergunta ao Sr. Valdir o tempo que leva para a aprovação no GDF, que 
responde que a execução do esboço (anteprojeto) leva 6 (seis) meses ao custo de aproximadamente 
R$12.000,00 (Doze mil reais), com cronograma físico dividido por etapas sendo pago por produto. O Sr. José 
Maria Justa Gurgel Júnior (3.2/D-27) solicita a presidente da mesa a permissão para reformular a sua proposta 
que ficou assim: “que seja feita a contratação do profissional ou empresa específica por um valor pré-



determinado e que o cronograma financeiro seja de acordo com a execução física. O Síndico propõe um adendo 
a sua proposta “que a contratação do responsável técnico seja por prazo indeterminado, sob avaliação 
permanente da Comissão, podendo ser dispensado a qualquer momento caso não atenda aos interesses do 
Condomínio”. Colocadas em votação as propostas a de número 1, do Sr. José Maria Justa Gurgel Júnior, obteve 
14 votos e a proposta 2, apresentada pelo síndico, Sr. Luiz Carlos Furoni, obteve 37 votos. Item 2 – Apreciar e 
deliberar sobre proposta de orçamento anual (de despesas ordinárias) e, consequentemente, fixar a taxa 
ordinária do Condomínio; O Sr. Síndico apresentou o orçamento de despesas, esclarecendo que a folha de 
pessoal abrange os salários com todos seus encargos, incluindo um doze avos (1/12) do 13º salário. Disse 
também que, a proposta de R$130,00 para a nova taxa de condomínio havia sido aprovada pelo Conselho 
Consultivo com sugestão de se agregar mais R$ 10,00 para fundo de reserva, elevando a taxa para R$ 140,00. 
Desta forma, conforme o Conselho Consultivo, se evitaria a cobrança de taxa extra por 4 ou 6 meses. Além 
disso o Conselho sugere também que os funcionários sejam terceirizados. Aberto a discussão para 
esclarecimentos e propostas. O Sr. Afonso Emílio Massot (09/D-05) sugere que se for adotada a terceirização, 
que previamente sejam apresentados os custos, com estudo da viabilidade econômica da terceirização 
comparativamente aos custos da contratação direta. O Condômino João Paulo Amorim colocou-se contra a 
terceirização. O Condômino Manoel Bittecourt Martins (09/F-18) fez comentário questionando o novo valor da 
taxa. Elogia o relatório de orçamento apresentado pelo síndico, mas solicita que as despesas sejam revistas. O 
Sr. José Maria Justa Gurgel Júnior (3.2/D-27) fala sobre a inadimplência e argumenta sobre a importância do 
fundo de reserva para despesas emergenciais, sugere que o dinheiro da recuperação da inadimplência seja 
revertido para as emergências. Apresenta a sua proposta para a taxa de condomínio que é de R$110,00. O Sr. 
J.J. Ribeiro disse que temos que cobrar daqueles que se beneficiam e não pagam, e sugeriu que a 
administração do condomínio tome medidas drásticas para acabar com a inadimplência. O Sr. Neivaldo 
Sampaio de Oliveira (04/E-16) reforça proposta de retirar das despesas mensais do condomínio o pagamento 
do advogado, auditoria e diminuir o custo com a contabilidade. O Sr. André Arantes Luciano (02/38) pede 
esclarecimento sobre anuênio e como é acrescido na folha de funcionários. A seguir as propostas foram 
votadas. Proposta 1, do Conselho Consultivo, de R$140,00. Esta proposta não obteve votos. A proposta 2, 
apresentada pela administração do condomínio, de R$130,00, obteve 22 votos. A proposta 3, de R$115,00, 
obteve 18 votos, e a proposta 4, de R$100,00, obteve 1 voto. Passou-se para o terceiro item da pauta os 
Assuntos Gerais. A Sra. Maria da Glória solicitou que sua opinião sobre o novo valor da taxa constasse em ata e 
diz “acho um absurdo o valor de R$130,00 para a taxa de condomínio e pede para rever os gastos”. O Sr. José 
Maria Justa Gurgel Júnior (3.2/D-27) propõe que se retire a auditoria e o Conselho Consultivo passe a fazer 
este trabalho. A Sra. Perla Alvez Motta Santos, Presidente, propõe que o Sr. José Maria Justa Gurgel Júnior 
(3.2/D-27) auxilie o condomínio criando uma comissão que possa examinar detidamente os gastos do 
Condomínio e propor cortes nas despesas. A Comissão foi aprovada com os seguintes membros: José Maria 
Justa Gurgel Júnior (3.2/D-27), Alceu Luciano Barbosa Júnior (02/95, 04/A-13) e Antonio Souza Ibiapina 
Parente (04/D-04). A data de vencimento da taxa ordinária foi estabelecida para o dia 6 de cada mês, tendo 
em conta que o salário dos funcionários deve ser pago até o quinto dia útil do mês. Encerrados os trabalhos a 
Presidente da mesa encerrou a Assembléia. E eu, Gilma Oliveira Holanda, indicada e eleita secretária para esta 
AGE, lavrei a presente Ata que após lida e aprovada vai por mim assinada e pela Presidente.
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Presidente 
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