
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA DE 17.04.2005

Aos dezessete dias do mês de abril do ano de dois mil e cinco, às 09h:43m, segunda e última chamada, 
atendendo convocação para Assembléia Geral Ordinária, reuniram-se no Condomínio Quintas do Sol - Quadra 
3.2 - área verde gramada, ou se fizeram representar por procuração os condôminos: Kátia Denise de Carvalho 
Klier (01/A-18), Angêla das Graças M. R. Araújo (01/B-02), Jarbas Raimundo de Aldano Matos (01/B-12), Jair 
de Souza Escovino (01/B-16), José João Ribeiro Martins (01/C-02), 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), José Roberto Manoeli 
(02/13), José Luiz Brandão Faria (02/28, 02/29), André Arantes Luciano (02/38), Alceu Luciano Barbosa 
(02/39, 02/99, 04/D-ACO), Maria do Carmo da Silva Vieira (02/52, 05/02), Expedito Caetano Leão (02/53, 
02/61, 3.4/B-03 proc.), Janir Maria da Costa Lerina (02/55), Pedro Borges de Lima (02/56), Eugênio Carlos da 
Costa Lerina (02/57), Keila Cristine Guimarães Bernardes (02/59 proc.), Waneide Alves de Ataídes (02/65), 
Leila do Socorro S. Das M. Ataídes (02/69), Ezer Pereira Barros (02/80), Antônio Lopes Barbosa (02/85, 04/B-
15), Ivone Martins de Moraes (02/92 proc.), Francisco das Chagas Araújo Lima Junior (02/95, 04/A-05, 04/A-
09, 09/D-13, 09/D-14, 09/G-01, 09/G-02, 09/G-AES, 3.1/A-12, 3.1/B-23, 3.2/C-38, 3.3/A-20), Estanislau 
Luciano de Oliveira (02/97, 3.2/D-35 proc.), Joice Arantes Luciano (02/98 proc.), Alceu Luciano Barbosa Júnior 
(04/B-03), Saulo de Paula Ricardo (04/B-08 proc.), Sérgio Luiz Teixeira da Silva (04/B-17, 09/C-12 proc.), 
Iracy Reis de Araújo Abdel Karim (04/C-01), Francisco Rodrigues do Nascimento (04/C-11), Maria Anunciada de 
Andrade (04/C-14 proc.), José Sílvio Pizarro (04/C-17), Rômulo de Oliveira Neves (04/C-26 proc.), Marcos 
Monteiro (04/C-28, 04/D-13 proc.), Carlos Roberto Fernandes de Oliveira (04/D-01), Antônio Souza Ibiapina 
Parente (04/D-04), Simone de Oliveira Neves da Silva (04/D-10 proc.), Agrício Consone (04/E-08 proc), 
Edleusa de Barros Macedo (04/E-09 proc.), Lygia Maria A. B. de Mello Ibiapina Parente (04/E-10), Petain Ávila 
de Souza (04/E-15 proc.), 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), James Quintão de Oliveira (04/H-10, 04/H-12), Anilton 
Moccio (05/07), Luiz Carlos Furoni (05/08, 05/12, 05/13, 05/20, 09/A-01, 09/G-04, 09/G-16), Antônio de 
Cequeira Lima Rocha (05/10), Glauco José Júnior (07/02 proc.), Edson da Silva Taques (07/05), Rubens R. da 
Cruz (07/10), Luiz Cezar Loureiro de Azeredo (09/A-03, 09/A-04), Maria Marleny Rodrigues Macedo (09/B-07), 
Eduardo Rodrigues Figueiredo (09/C-06), Lara Castanheira Iglezias Dias (09/E-11, 09/E-12 proc.), Manoel 
Bitencourt Martins (09/F-18), Carolina Menezes Ferreira (09/F-20, 09/F-21 proc.), Marcos Penido Consone 
(3.1/A-32), Célia Regina Paraná dos Santos (3.1/A-34 proc.), João Evangelista P. Lisboa (3.1/A-46), Manoel 
Alves de Morais (3.1/B-09), Neusa de Sousa Oliveira (3.1/B-11), Vanessa Pereira Teixeira (3.1/B-19 proc.), 
Ianto Macedo do Couto (3.1/B-25, 3.2/A-22), Sônia Akemi Yokoyama Kabuki (3.1/B-31), Érica Dallóz Eller 
Barbosa (3.1/B-33), Marco Túlio Motta Santos (3.1/B-35, 3.1/B-39, 3.1/B-41), Fernando Moreira (3.2/A-08), 
Daniel Reis de Souza (3.2/A-14), Silvério Teixeira (3.2/A-16 proc.), Maria Luisa Pereira Teixeira (3.2/A-20, 
3.2/C-16 proc.), Marinilza Pereira Lima (3.2/A-24, 3.4/A-22, 3.4/C-04), Luisa Maria Campos Lustosa (3.2/A-30 
proc.), Alexandre Matos de Carvalho (3.2/B-09), Raimundo Juciêr Pinheiro Fernandes (3.2/B-13), Wilson Luiz 
Esteves Albuquerque (3.2/C-02), Denize Mega (3.2/C-12), Norma Sueli Cassaro (3.2/C-14), Amaro Ricarte de 
Santana Filho (3.2/C-24 proc.), Ana Luiza de Lemos Mello (3.2/D-11), Clésio Geraldo da Silva (3.2/D-39), 
Simon Ribeiro Holanda (3.3/A-02), Marinalva Pereira Lima (3.3/A-04), Francisco de Sousa Barros (3.3/A-22), 
Sônia Maria da Silva Avolio (3.3/A-24), Paulo Afonso Barros (3.3/A-28), Suely Verran Pontes Ribeiro (3.3/A-
36), Maria Angélica de Freitas (3.3/C-06), Sérgio de Carvalho Farias (3.3/C-14, 3.3/C-16), Alessandro Freitas 
da Rocha (3.3/D-13), Daniel Bastos Aragão (3.3/D-19), Mary Ângela C. de Moraes (3.3/D-21), Luiz Carlos 
Milken Abdala (3.3/D-25), Kleber Magalhães Amorim (3.4/A-06), Yedda Gomes de Andrade Moccio (3.4/B-01), 
para deliberarem sobre os seguintes assuntos: 1ª) - Primeira parte: 1 - discutir e votar o Relatório e as 
Contas da Administração do Condomínio, relativos ao exercício anterior; 2 - apreciar e deliberar 
sobre as seguintes propostas de orçamento, fixando as respectivas taxas: a) proposta de orçamento 
ordinário anual, b) proposta de orçamento anual para obras e benfeitorias a serem executadas no 
Condomínio; e 3 - definição do mandato do síndico para o próximo período (1 ou 2 anos) e 2ª) -
Segunda parte da AGO: eleição do Síndico e Sub-Síndico. O síndico abriu a Assembléia que elegeu o Sr. 
Carlos Roberto Fernandes de Oliveira (04/D-01) e Sra Érica Dallóz Eller Barbosa (3.1/B-33) para Presidente e 
Secretária da mesa, respectivamente, sendo aceitos por unanimidade dos presentes. O Presidente da mesa 
abriu a sessão lendo o Edital de Convocação da AGO, informou aos presentes da existência de procurações e se 
algum condômino se interessasse poderia conferi-las, e esclareceu não haver na pauta discussão de assuntos 
gerais, pela especificidade dos assuntos que devem ser tratados, e em seguida passou a ler a Ata da última 
Assembléia Geral Extraordinária realizada em 06.03.2005 para aprovação pela assembléia. Solicitou a dispensa, 
pela assembléia, dos nomes dos condôminos presentes, sendo aprovado. Submetida a ata à apreciação da 
AGO. O Sr. Francisco das Chagas Araújo Lima Junior (02/95, 04/A-05, 04/A-09, 09/D-13, 09/D-14, 09/G-01, 
09/G-02, 09/G-AES, 3.1/A-12, 3.1/B-23, 3.2/C-38, 3.3/A-20), solicitou retificar a redação onde consta sua 
opinião, de ser normal a exposição dos Conselheiros em assembléia, vez que os mesmos são representantes 
dos condôminos, e também a Sra Sônia Akemi Yokoyama Kabuki (3.1/B-31), lembra que na assembléia 
passada falou da falta de profissionalismo dos vigilantes que não tem formação para tal atividade. Como nada 
mais foi questionado, foi solicitada a votação de sua aprovação, sendo a ata aprovada por unanimidade. Foi 
iniciado o primeiro item da pauta "Discussão e votação do Relatório e contas da Administração do 
Condomínio relativos ao exercício anterior". Foi efetuada a leitura do relatório pela Presidente do Conselho 
Consultivo e Fiscal Sra Yedda Gomes de Andrade Moccio (3.4/B-01) e foi solicitada a presença dos demais 
membros do Conselho para se apresentarem à frente. O Sr. Francisco das Chagas Araújo Lima Junior (02/95, 
04/A-05, 04/A-09, 09/D-13, 09/D-14, 09/G-01, 09/G-02, 09/G-AES, 3.1/A-12, 3.1/B-23, 3.2/C-38, 3.3/A-20) 
fez em público agradecimento ao Sr. Brito, morador e contador, pela preciosa colaboração que tem prestado ao 
condomínio. Pela presidente foi dado voz à assembléia para manifestação sobre as contas, que compreendem o 
período de abril/2004 a fevereiro/2005. Não houve nenhuma manifestação, sendo votada a aprovação ou não 
da prestação de contas. Pela aprovação 44 (quarenta e quatro) votos e pela negativa da aprovação 01 (um) 
voto. Pelo resultado da votação considerem-se aprovadas as contas. A cópia do relatório foi passada à mesa 
para anexação. 1ª parte do item 2 - a) proposta de orçamento ordinário anual. A proposta de orçamento 
das despesas ordinárias foi esclarecida pelo atual Síndico, Sr. Luiz Carlos Furoni, que, em princípio, esclareceu 
haver discutido os tópicos do orçamento com o outro concorrente ao cargo de Síndico e foi efetuada a leitura da 
proposta pelo atual Síndico, com detalhes da mesma. Aberto espaço ao candidato, Sr. Sérgio de Carvalho 



Farias (3.3/C-14, 3.3/C-16), para tecer considerações acerca de sub-proposta de orçamento caso seja eleito. A 
proposta do Síndico sobre o orçamento ordinário foi colocada em debate pela assembléia para considerações. O 
Sr. Antônio de Cerqueira Lima Rocha (05/10) ponderou pelo não funcionamento da ronda, dizendo que a ronda 
não é feita, mas gera somente despesas. Falou que o próprio motoqueiro da ronda admitiu ter medo de fazer a 
ronda. O Síndico falou sobre os dados da ronda com o chefe da segurança e este afirmou que a ronda é feita e 
que todos os chips encontram se em perfeito estado. A Sra. Iracy Reis de Araújo Abdel Karim (04/C-01), fez 
constar sua insatisfação quanto a apresentação superficial das contas para aprovação e considera falha a 
identificação de sua quadra, e do salário do Síndico, e também do controle eletrônico dos portões, ainda, 
sugeriu a colocação de porteiro eletrônico. O Sr. Rubens R. da Cruz (07/10), conselheiro, pediu uso da palavra 
para esclarecer a prestação de contas, ponderando sobre a verificação pessoal pelos conselheiros e auditor de 
cada conta e cada balancete. Colocou à disposição dos condôminos as contas para análise, esclarecendo que 
seria muito demorado e entedioso passar o dia só analisando contas. A Sra. Iracy Reis de Araújo Abdel Karim 
(04/C-01), recoloca sua fala frente à resposta do conselheiro, para esclarecer somente a falta de análise em 
Assembléia das contas, e não quanto à idoneidade dos Conselheiros e Síndico. A Sra. Carmem de Oliveira 
(04/D-01) interpela a Sra. Iracy Reis de Araújo Abdel Karim (04/C-01), se ela vem freqüentando as 
assembléias e reuniões do condomínio para fazer as considerações que tem feito. A Sra. Angélica (09/F-18) 
questiona se os lotes pequenos que têm 2 ou 3 casas também pagam por número de casas. O Síndico esclarece 
que o condomínio é cobrado por fração, o que, a primeira vista, impede a cobrança por casa. Mas nada obsta 
que se busque junto aos advogados a mudança da convenção para futura cobrança em casos desse tipo. 
Passou-se à explicação da votação do orçamento ordinário anual pelo presidente da mesa, que seria mediante 
voto em bloco orçamentário. O Sr. Francisco das Chagas Araújo Lima Junior (02/95, 04/A-05, 04/A-09, 09/D-
13, 09/D-14, 09/G-01, 09/G-02, 09/G-AES, 3.1/A-12, 3.1/B-23, 3.2/C-38, 3.3/A-20) conselheiro, pediu a 
palavra e comentou sobre a proposta anual, para agilizar a votação. O Sr. Rubens R. da Cruz (07/10), 
conselheiro, esclareceu outro ponto do orçamento, que são as obras e benfeitorias, ressaltou a importância de 
se observar a prioridade das obras, pelos condôminos, e especificar as obras. Quanto à despesa ordinária, será 
votada em bloco, e, caso algum condômino não concorde será discutido em separado seu item questionado. 
Foram 91 (noventa e um) votos favoráveis ao orçamento ordinário e 10 ( dez ) votos contrários. Os votos 
contrários têm espaço para discussão e registro em ata de sua insatisfação. O Sr. Antônio de Cerqueira Lima 
Rocha (05/10) é contra a contratação de vigilantes, o Sr. Antônio Souza Ibiapina Parente (04/D-04) é contra 
alto custos das despesas, a Sra. Sônia Akemi Yokoyama Kabuki (3.1/B-31) acrescenta que a contratação de 
vigilantes deve ser profissionalizada e não aleatória, contrária a contratação se não houver treinamento 
profissional. Foi passada para a 2ª parte do item 2 - b) proposta de orçamento anual para obras e 
benfeitorias a serem executadas no Condomínio. O Síndico falou sobre a proposta apresentada, 
especificando as obras e ressaltando sua necessidade. O Sr. Neivaldo Sampaio de Oliveira (04/E-16) questionou 
se há possibilidade de efetuar troca com as pessoas da quadra onde passará a portaria. O Síndico Furoni 
informou que as pessoas não querem sair de seus lotes. Observação pelos condôminos acerca dos itens 
expostos: Sra. Lígia (07/02) falou que não foi resolvido em assembléia que passaria um trator em seu lote, 
sem sua aquiescência; O Sr. José Luiz Brandão Faria (02/28 e 02/29) questionou sobre portaria na quadra 02, 
não há orçamento. O Síndico esclarece que os moradores se ofereceram para construir a portaria; O Sr. 
Antônio de Cerqueira Lima Rocha (05/10) fala de sua preocupação pela localização do muro, visto que ele é 
necessário em todo o condomínio; O Sr. Neivaldo Sampaio de Oliveira (04/E-16) falou da prioridade das obras; 
O Sr. Sérgio de Carvalho Farias (3.3/C-14, 3.3/C-16), pondera que as propostas orçamentárias deveriam se 
feitas após as eleições, para análise mais profunda. Propôs, ao final, votação das obras após a votação do 
Síndico. O Sr. Rubens R. da Cruz (07/10), conselheiro, rebateu a proposta do Sr. Sérgio de Carvalho Farias 
(3.3/C-14, 3.3/C-16) com a leitura da parte específica da Convenção do condomínio, propondo a votação das 
obras na atual AGO e a definição das prioridades pela futura gestão. O Sr. Francisco das Chagas Araújo Lima 
Junior (02/95, 04/A-05, 04/A-09, 09/D-13, 09/D-14, 09/G-01, 09/G-02, 09/G-AES, 3.1/A-12, 3.1/B-23, 3.2/C-
38, 3.3/A-20) reafirmou a necessidade da votação nesta AGO e lembra que a administração não pode começar 
obras antes da aprovação em assembléia. A Sra. . Iracy Reis de Araújo Abdel Karim (04/C-01) ratifica a 
proposta do Sr. Francisco das Chagas Araújo Lima Junior (02/95, 04/A-05, 04/A-09, 09/D-13, 09/D-14, 09/G-
01, 09/G-02, 09/G-AES, 3.1/A-12, 3.1/B-23, 3.2/C-38, 3.3/A-20) e ressalta a importância de todas as obras e 
lembra que, pela oscilação dos gastos, deve ser votado em partes, priorizando a 1ª parte das obras e deixando 
o muro para depois para não ocorrer taxa extra. O Síndico esclareceu o cumprimento da promessa de não se 
cobrar taxa extra para a execução dessas obras. O Sr. Raimundo Juciêr Pinheiro Fernandes (3.2/B-13) propõe 
que se atenha apenas ao Edital, e sugere que os próximos editais sejam mais sucintos para que as assembléias 
sejam mais rápidas, lembra que a assembléia é soberana. O Síndico Furoni abre espaço para outro candidato 
apresentar sua proposta. O Sr. Alceu Luciano Barbosa (02/39, 02/99, 04/D-ACO) faz constar sua aprovação ao 
orçamento, mas ressalta que a prioridade da execução será efetivada pela próxima administração. Encerradas 
as manifestações procedeu-se a votação. Favoráveis a aprovação das obras, 98 (noventa e oito) votos, e 1 (um 
) voto não favorável. Registre-se que as condições de realização serão aprovadas mediante assembléia. O Sr. 
Rubens R. da Cruz (07/10), conselheiro, lê os artigos 9° e 13° da convenção do condomínio. Disserta sobre o 
mandato de 1 ou 2 anos e “pro labore” do síndico. Como condômino, e não como conselheiro, propõe que o 
salário do Síndico de 12 (doze) salários mínimos seja abaixado para 06 ( seis ) salários mínimos. O Sr. Célio 
(01/B-02) defende a proposta de 1 (hum) ano para o mandato. O Síndico atual, Sr Furoni, defende o mandato 
de 1 (hum) ano e esclarece que herdou o salário da Administração anterior e que, para se ter um bom 
administrador deve se pagar por ele. Considerações feitas, o presidente lembra que o edital não contém o 
tópico “salário do síndico” e não vê cabimento para votação do valor do salário do Síndico. O Sr. Francisco das 
Chagas Araújo Lima Junior (02/95, 04/A-05, 04/A-09, 09/D-13, 09/D-14, 09/G-01, 09/G-02, 09/G-AES, 3.1/A-
12, 3.1/B-23, 3.2/C-38, 3.3/A-20) esclarece que a convenção determina que Síndico elabore edital de 
convocação da assembléia, e ele não incluiu o item votação de salário, não obedecendo o previsto na 
convenção. O Síndico Furoni apóia a votação do salário e ratificou a palavra do Sr. Francisco e Rubens no que 
concerne a votação do valor do salário. O Sr. José Roberto Manoeli (02/13) propõe a manutenção do salário 
atual do Síndico, pela complexidade das tarefas. O presidente da mesa coloca em votação a manutenção ou 
mudança do valor salarial. Resultado da votação: 79 votos pela redução do salário para 6 (seis) salários 
mínimos e 42 votos para manutenção do salário de 12 salários mínimos. Passou-se para votação da duração do 
mandato do Síndico para o próximo período (1 ou 2 anos), tendo 88 votos para o mandato de 1 (um) ano e não 



houve votos para o mandato de 2 (dois) anos. Nada havendo mais a tratar, o Presidente da mesa, Carlos 
Roberto Fernandes de Oliveira encerrou a primeira parte da assembléia e eu, Érica Dallóz Eller Barbosa 
secretariei lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, vai pelo presidente e pela secretária assinada. 
Iniciou-se a segunda parte da assembléia - eleição do Síndico. Participaram da votação os condôminos que 
assinaram a relação anexa e o resultado foi comunicado pela Comissão eleitoral nos seguintes termos: 
“Srs.Presidente e Secretária da AGO de 17.04.2005.Para registro na Ata da AGO de 17/04/2005, do Residencial 
Quintas do Sol, vimos informar o resultado oficial da eleição para Síndico e Subsíndico do Condomínio: Chapa 
1 – “UNIÃO” – (Sérgio de Carvalho Faria e Alceu L. Barbosa Júnior) - 76 votos; Chapa 2 – “TRABALHO E 
ORGANIZAÇÃO” - (L. C. Furoni e Anilton Moccio) - 147 votos. Assim, o total de votantes foi de 223 e o 
Síndico Luiz Carlos Furoni foi reeleito para mais um ano de mandato, de 01.05.2005 a 30.04.2006, tendo 
agora como subsíndico o Sr. Anilton Moccio.Brasília, 18 de abril de 2005. Comissão Eleitoral. Jarbas R. de 
Aldano Matos, Pedro Borges de Lima, Jair de Souza Escovino e Eduardo Rodrigues Figueiredo.

Carlos Roberto Fernandes de Oliveira 
Presidente 

Érica Dallóz Eller Barbosa 
Secretária 

PARECER DO CONSELHO CONSULTIVO E FISCAL

Período analisado: abril de 2.004 à fevereiro de 2.005

Após análise dos balancetes mensais confrontados aos documentos comprobatórios apresentados, bem como os 
relatórios de auditoria fiscal, constatamos sua adequação a realidade da movimentação financeira do 
condomínio face as despesas de manutenção e investimento não tendo sido encontrado nada que desabone a 
conduta do síndico no período em epígrafe.

Desta forma recomendamos à assembléia a aprovação da prestação de contas do período de abril de 2.004 à 
fevereiro de 2.005.

É o parecer

Brasília, 07 de abril de 2.005

Yedda Gomes de Andrade Moccio
Presidente do conselho consultivo e fiscal do Condomínio Quintas do Sol

Martinho Xavier Bezerra Estanislau Luciano de Oliveira

Paulo Afonso de Barros Norma Sueli Cassaro

Simon Ribeiro Holanda Fábio Cancio Sena

Rubens Rodrigues da Cruz Carlos Roberto Fernandes de Oliveira

Bartira Machado Lopes Maria Raquel Paiva

Francisco das Chagas Araújo Lima Júnior

Proposta de Orçamento Ordinário Anual (2005/2006)

Propomos:



Manter o orçamento em vigor, acrescentando-lhe os dispêndios com os seguintes serviços:

a) 2 funcionários para serviço de vigilância (rondas com motos) para o período noturno, 
para melhoria da segurança;
b) 2 serviços gerais, de preferência senhoras, para reforço ao serviço de limpeza do 
Condomínio;
c) equipe de portaria (4 porteiros) para atendimento da portaria/guarita a ser edificada na 
quadra 2, rua 201.

Os dispêndios acrescidos são da ordem de aproximadamente R$ 10.000,00 e seriam bancados pela 
elevação das receitas em decorrência do cadastramento de novos contribuintes, ação cada vez mais 
agressiva da administração na redução da inadimplência e pela redução do percentual de 
recolhimento para o Fundo de Reserva para 5% e a suspensão desses recolhimentos quando 
alcançar o montante de R$ 30.000,00.

Assim, seria mantida a taxa ordinária do Condomínio em R$ 130,00

Proposta de Orçamento anual (2005/2006) para obras e benfeitorias no Condomínio.

(Sem cobrança de taxa extra)

Propomos as seguintes obras e benfeitorias:

Quadra: 01

Aquisição de frações de terrenos para implantação de vias interligando as ruas da quadra: 01 e 
quadra 02 (lotes 01 e 02).
Quantidade: 2.000,00m²
Valor por metro quadrado: R$ 50,00 
Valor total a ser investido................................. R$ 100.000,00

Pavimentação asfáltica de ligação interna fa Quadra 1:
Concreto asfáltico betuminoso quente: 1.800,00 m²
Valor por metro quadrado: R$ 27,00
Valor total dos serviços:..................................... R$ 48.600,00

Meio fios e calçamento lateral não estão inclusos nos preços acima.

Quadras 03, 04, 07, 09 e 10:

Paisagismo, calçamento, estacionamentos, iluminação e externa do entorno   da  sub-portaria   
situada    na    Quadra:
03.....................................................................R$ 20.000,00

Pavimentação asfáltica de ligação interna (quadras 4,7,9,10):
Concreto asfáltico betuminoso quente: 2.940,00 m²
Valor por metro quadrado: R$ 27,00
Valor total dos serviços:..................................... R$ 79.380,00

Meio fios e calçamento lateral não estão inclusos nos preços acima.

Quadra 05:

Início da Interligação das quadras 03 e 05
Projeto ambiental:.............................................. R$ 5.000,00
Marcação     topográfica      e limpeza      do    terreno: 5.280 
m²:...........................................................R$ 5.000,00

Quadras 07, 9 e 10:

Implantação de 4.000m² de passeios gramados.... R$ 12.000,00



A ser distribuído em todo o Condomínio, conforme vier aser decidido em Assembléias 
Extraordinárias.

Muros – 2.600 m² nos modelos I e II de acordo com os desenhos em anexo:

Modelo I – em blocos de concreto frisado e grade metálica:
Preço médio por m²: R$ 48,09 – 2.600 m² .......... R$ 125.034,00
Considerada a altura de 2,80m o preço por metro linear
está orçado em R$ 134.65

Modelo II – em tijolo de barro 20x20x10cm rebocado
Preço médio por m² : R$ 40,95 – 2.600 m² = R$ 106.470,00
Considerada a altura de 2,80m o preço por metro linear
está orçado em R$ 114.66

“Raios de giro” ou “cul d’saq” aquisição de áreas no total
de aproximadamente 2.000 m²..........................R$ 120.000,00

Execução de 24 captadores (poços) de águas pluviais para
Infiltração   (enriquecendo   o    lençol     freático     e   do
aqüífero)..........................................................R$ 19.200,00

T O T A L............................................R$ 534.214,00

Os recursos para as obras e benfeitorias serão obtidos da recuperação do estoque da inadimplência 
da ordem de aproximadamente R$ 1.200.000,00, inclusive da antecipação de parte desses recursos 
em operações bancárias.

OBS.- Os projetos dos muros e os orçamentos das obras foram elaborados pelo arquiteto Valdir.

RESIDENCIAL QUINTAS DO SOL

Srs.Presidente e Secretária da AGO de 17.04.2005.

Para registro na Ata da AGO de 17/04/2005, do Residencial Quintas do Sol, vimos informar o resultado oficial
da eleição para Síndico e Subsíndico do Condomínio:

Chapa 1 – “UNIÃO” – (Sérgio de Carvalho Faria e Alceu L. Barbosa Júnior) - 76 votos;

Chapa 2 – “TRABALHO E ORGANIZAÇÃO” - (L. C. Furoni e Anilton Moccio) - 147 votos.

Assim, o total de votantes foi de 223 e o Síndico Luiz Carlos Furoni foi reeleito para mais um ano de mandato, 
de 01.05.2005 a 30.04.2006, tendo agora como subsíndico o Sr. Anilton Moccio.

Brasília, 18 de abril de 2005.

Comissão Eleitoral.

Jarbas R. de Aldano Matos Pedro Borges de Lima Jair de Souza Escovino

Eduardo Rodrigues Figueiredo


