
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DE 22.04.2007

Aos vinte e dois dias do mês de abril do ano de 2007, às 09:00h, em segunda e última chamada, atendendo 
convocação para Assembléia Geral Ordinária, reuniram-se na Quadra 3.2, Rua 306, Lote n° 02 (ao lado da 
Administração), os Condôminos: Alédio Pinheiro Fernandes – cônjuge Elizabeti Cassaro (01/A-12); Kátia Denise 
de Carvalho Klier (01/A-18); Fernando Florentino da Silva (01/B-03); Therezinha Villar Martins (01/C-03); 
Nassara Maria Vieira de Queiroz Brito (02/05, 04/A-07); José Eugênio Monteiro da Silva (02/40); Expedito 
Caetano Leão (02/53 e 3.4/B-03), Rogério Braga Milet (02/82); Ivone Martins de Moraes (02/92); Carlos 
Roberto Fernandes de Oliveira (04/D-01); Paulo Alfredo Mainieri (04/F-01, 04/F-06, 04/F-08, 04/F-10); 
Anderson Rodrigues Marinheiro (04/F-05, 3.4/D-09); Albanise de Moura Coelho (04/F-14, 09/A-05); Luiz Carlos 
Furoni (05/07, 05/08, 05/12, 05/13, 05/20-COM, 07/06, 09/A-01, 09/G-04); Antônio de Cerqueira Lima Rocha 
(05/10); Flauzeli Aparecida Gonçalves (05/12-C); Vânia Luiz Brandão (09/A-02); Paulo Afonso Barros (09/D-
12 e 3.3/A-28); Esmeralda Martins Mesquita (3.1/A-34, 3.2/C-38, 3.2/D-41); Wagner Ribeiro Perez Barbosa 
(3.1/A-44); Neusa de Sousa Oliveira (3.1/B-11); Edson Francisco Gomes (3.1/B-53); Marinilza Pereira Lima 
(3.2/A-24, 3.4/A-22, 3.4/C-04); Norma Sueli Cassaro (3.2/C-14); Ana Luiza de Lemos Mello (3.2/D-11); 
Marinalva Pereira Lima (3.3/A-04); Allan Cassaro Vilela Gomes (3.3/B-23); Humberto Barbosa de Castro 
(3.3/D-13), e os Condôminos que se fizeram representar por procuração: Antônio Carlos Gadoni Bracarense 
Costa (01/B-05, 02/54); Antônio Vieira de Sousa (02/18); Daniela Câmara Machado (02/33); Rodrigo Fortaleza 
Cunha Vasconcelos (02/57); Camila Pinheiro de Oliveira (02/69); Maria Luiza Monteiro da Silva (09/B-06); 
Kally Christine da Rocha Mariquito (09/D-08); Victor Ângelo da Silva Motta (09/E-08 e 09/E-10); Laércio de 
Paulo Leite (09/G-07); Daniela Câmara Machado Malva (3.1/A-18, 3.1/B-37); Sergio Gustavo Evangelista da 
Mata (3.1/A-30); Marcelo Machado (3.1/B-35); Davi Machado Evangelista (3.2/D-13); Yedda Gomes de 
Andrade Moccio (3.4/B-01) e Oswaldo Rodrigues dos Santos Filho (3.4/B-11, 3.4/B-13), para deliberarem sobre 
os seguintes assuntos: 1 - discutir e votar o Relatório e as Contas da Administração do Condomínio 
relativos ao exercício anterior; 2 - apreciar e deliberar sobre as propostas de orçamento ordinário 
anual e de orçamento anual para obras e benfeitorias a serem executadas no Condomínio, fixando 
as respectivas taxas; 3 – fixar o pró-labore do Síndico para o próximo período; 4 – eleição do 
Síndico e do Subsíndico. O Sr. José Orlando Vilela Gomes abriu a Assembléia que, por unanimidade dos 
presentes, elegeu o Condômino Sr. Luiz Carlos Furoni para presidi-la. O Presidente da Assembléia convidou o 
Sr. Antonio de Cerqueira Lima Rocha para Secretário, cujo nome foi também aprovado por unanimidade dos 
presentes. Foi lido o edital de convocação. Foi lida também a Ata da Assembléia anterior, realizada em 
04.03.2007, aprovada por unanimidade dos presentes. Colocado em discussão o primeiro item da pauta da 
Assembléia: 1 - discutir e votar o Relatório e as Contas da Administração do Condomínio relativos ao 
exercício anterior. Preliminarmente a Sra. Ivone Martins Morais, membro do Conselho Consultivo e Fiscal, 
leu o Parecer do Conselho favorável à aprovação da Prestação de Contas referente ao período de 1° de janeiro 
de 2006 a fevereiro de 2007, anexo à presente Ata; anexo também o Relatório de Atividades – 2006 
apresentado pelo Síndico Sr. Vilela, que fez uma exposição sobre os investimentos feitos no Condomínio: como 
recapeamento asfáltico; drenagem; disponibilidade em fundos de reserva; tanques de recarga; poços; meio-
fio; iluminação; aterro; terraplanagem; etc., e esclareceu sobre a duplicação da avenida do sol, razão pela qual 
não realizou certas edificações que poderiam vir a ser demolidas posteriormente. O Sr. Vilela agradeceu pela 
ajuda e apoio dos funcionários dos serviços gerais e do escritório, e à Srta. Vânia pela competência. Colocada a 
matéria em votação, as contas do referido período foram aprovadas por unanimidade dos presentes. Iniciando-
se o segundo item da pauta: 2 - apreciar e deliberar sobre as propostas de orçamento ordinário anual 
e de orçamento anual para obras e benfeitorias a serem executadas no Condomínio, fixando as 
respectivas taxas; foi passada a palavra para o Sr. Fernandes, candidato a Síndico, que fez uma 
demonstração do orçamento previsto para o próximo exercício. Foi demonstrada a projeção de arrecadação, de 
gastos e o fundo de reserva, dentro de uma previsão realista. O Sr. Rogério Milet se pronunciou sobre os gastos 
de Condomínio concernentes à correios, combustíveis, e manutenção de veículos, os quais manifestou 
considerar muito altos, em detrimento de utilizar estes recursos para segurança, por exemplo. O presidente 
interrompeu o questionamento do Condômino alertando para a ordem dos assuntos em pauta. Foi feita uma 
sugestão para disponibilizar por e-mail a correspondência do Condomínio para minimizar gastos com correio. 
Foi votado o orçamento e aprovado por unanimidade. O orçamento aprovado, anexo à presente Ata, considera 
a manutenção da taxa ordinária em R$ 160,00 (cento e sessenta reais), e a realização de obras e benfeitorias 
com recursos oriundos da recuperação da inadimplência e de recursos do Fundo de Reserva, sem a fixação, 
portanto, de taxa extraordinária. Iniciou-se a discussão sobre o terceiro item da pauta, 3 – fixar o pró-labore 
do Síndico para o próximo período. O Sr. José Eugênio pediu a palavra para expor seu ponto de vista sobre 
pró-labore, defendendo o aumento por considerar coerente com as atribuições do cargo, e a fixação de 
remuneração também para o Subsíndico. O presidente fez um esclarecimento sobre a determinação da 
convenção de Condomínio sobre remunerações. O advogado do Condomínio foi convocado a dar um parecer 
sobre remuneração para Subsíndico, e disse que iria buscar na convenção subsídios para emitir seu parecer. O 
presidente fez esclarecimentos sobre a manutenção dos itens da pauta, e que eventual remuneração para o 
Subsíndico, por questão regimental, deveria ser ratificada em Assembléia futura. O Sr. Vilela, na qualidade de 
candidato a Subsíndico se pronunciou contrário à remuneração do cargo. Foram apresentadas cinco propostas: 
Proposta 1: manutenção da remuneração atual - 6 (seis) salários mínimos para o Síndico; 0 (zero) para o 
Subsíndico; Proposta 2: 7 (sete) salários para o Síndico; 4 (quatro) para o Subsíndico; Proposta 3: 8 (oito) 
salários para o Síndico, 2 (dois) para o Subsíndico; Proposta 4: 8 (oito) salários para o Síndico; 4 (quatro) 
para o Subsíndico; Proposta 5: 10 (Dez) salários para o Síndico; 5 (cinco) para o Subsíndico. Realizada a 
votação obteve-se: Proposta 1: 2 (dois) votos; Proposta 2: 0 (zero) votos; Proposta 3: 26 votos; Proposta 
4: 5 (cinco) votos; Proposta 5: 13 (treze) votos; 18 abstenções. A proposta vencedora foi a proposta 3, sendo 
portanto, fixado o pró-labore do Síndico em 8 (oito) salários mínimos e o do Subsíndico em 2 (dois) salários 
mínimos devendo ser ratificado em assembléia futura. O Sr. Vilela fez esclarecimentos sobre as despesas de 
Condomínio questionadas no início da assembléia pelo Sr. Rogério, demonstrando que os valores são 
decorrentes da quantidade de Condôminos e da obrigatoriedade da emissão de boletos, atas e outras 
correspondências, e quanto ao consumo de combustíveis é devido à extensa área do Condomínio o qual é gasto 
com dois automóveis, uma moto, dois tratores, três roçadeiras e uma aparadora de grama. Encerrado o último 
item da pauta, houve uma proposta de aclamação do novo Síndico por se tratar de chapa única – Chapa 



Regularização, porém o advogado se manifestou contrário. O Sr. Wagner Ribeiro Barbosa 3.1/A-44 pediu que 
constasse na ata seu pedido de construção de um circuito de malhação, e foi informado que este constará no 
projeto urbanístico do condomínio que está sendo elaborado. O Sr. Fernandes fez sua apresentação como 
candidato a Síndico. No horário programado (11:30h), foi encerrada a primeira parte da Assembléia Geral 
Ordinária para continuação, à partir das 12:0h até as 16:0h, do processo eletivo na forma do Edital de 
Convocação. Nada mais havendo a tratar eu, Antonio de Cerqueira Lima Rocha, Secretário da mesa, lavrei a 
presente Ata que vai por mim e pelo Presidente assinada. Brasília, 27 de abril de 2007.

Luiz Carlos Furoni Antonio de Cerqueira Lima Rocha
Presidente Secretário

ATA DE POSSE

               No dia primeiro de maio de dois mil e sete, às nove horas, na sede do Condomínio Quintas do Sol –
portaria principal da quadra três, em atenção ao dispositivo regimental, tomou posse o síndico e o subsíndico 
eleitos, conforme ATA da Assembléia Geral Ordinária de 22 de abril de dois mil e sete, da Administração do 
Condomínio Quintas do Sol, para cumprir mandato de doze meses a contar da presente data a trinta de abril de 
dois mil e oito. Para fins de direito, segue abaixo os respectivos cargos e nome: Síndico – Carlos Roberto 
Fernandes de Oliveira. Subsíndico - José Orlando Vilela Gomes. Nada mais havendo a tratar, e, por estarem 
todos de acordo, foi lavrada a presente ATA que vai assinada por todos os componentes da Comissão Eleitoral e 
pelos membros da nova administração. Brasília, 01 de maio de 2007.

Luiz Carlos Furoni Expedito Caetano Leão
Coord. da Comissão Eleitoral Mesário

Edeon Vaz Ferreira Junior Esmeralda Martins Mesquita              
Comissão Eleitoral Comissão Eleitoral

José Eugênio Monteiro da 
Silva                  Anderson Rodrigues Marinheiro

Comissão Eleitoral Comissão Eleitoral - Suplente

Yedda Gomes de Andrade Moccio
Comissão Eleitoral - Suplente


