
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA DE 25.04.2004

Aos vinte e cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e quatro, às 09h40, em segunda e última chamada, 
atendendo convocação para Assembléia Geral Ordinária, 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: Marilene Rocha (01/B-10 proc.), Jarbas Raimundo de Aldano 
Matos (01/B-12), Jair de Souza Escovino (01/B-16), Cláudia Cibele de Olveira Costa (01/C-12), Elza Rocha de 
Souza (01/C-15), José da Silva Garrote (01/D-06, 04/D-03, 04/D-11, 04/E-02, 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), André Arantes Luciano (02/38), José 
Eugênio Monteiro da Silva (02/40, 09/B-04 proc.), Pedro Borges de Lima (02/56), Waneide Alves de Ataides 
(02/65), Ricardo Siqueira Rodrigues (02/84), Ivone Martins de Moraes (02/92), Alceu Luciano Barbosa Júnior 
(02/95, 04/A-13), Alceu Luciano Barbosa (02/98, 02/99, 04/D-AC proc.), 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), Ailton B. de Medeireiros/Rosa Maria (04/B-01), Estanislau Luciano de Oliveira (04/B-03, 3.2/D-35 proc.), 
Ricardo Gonçalves Angelin (04/B-06), Sérgio Luiz Teixeira da Silva (04/B-17, 04/D-10, 09/C-12, 09/G-32, 
09/G-33, 09/G-34, 09/G-35 proc.), Iranilton Araújo de Souza (04/C-03), Francisco Rodrigues do Nascimento 
(04/C-11), Ivania Fernandes de Queiroz (04/C-16 proc.), José Sílvio Pizarro (04/C-17), Marcos Monteiro (04/C-
28, 04/D-13 proc.), Carlos Roberto Fernandes de Oliveira (04/D-01), Antônio Souza Ibiapina Parente (04/D-
04), Paulo Alfredo Mainieri (04/F-01, 04/F-06, 04/F-08 e 04/F-10), Anilton Moccio (05/07), Luiz Carlos Furoni 
(05/08, 05/12, 05/13, 05/20, 09/A-01, 09E-01, 09/G-04, 09/G-16), Denis Manoel de Melo Fernandes (05/18 
proc.), José Alves de Azevedo (07/09), Maria Luiz Monteiro da Silva (09/B-06 proc.), Bartira Machado Lopes 
(09/E-10), Maria Raquel Paiva (09/G-18), Marcos Penido Consone (3.1/A-32), João Evangelista P. Lisboa 
(3.1/A-46), Cuno Detlef Hofmann (3.1/A-50), Manoel Alves de Morais (3.1/B-09), Sônia Akemi Yokoyama 
Kabuky (3.1/B-31), Marinilza Pereira Lima (3.2/A-24, 3.4/A-22, 3.4/C-04), Tatiane Ribeiro de Araújo (3.2/A-
50), Alexandre Matos de Carvalho (3.2/B-09), Erenice Camara Machado (3.2/B-11 proc.), Augusto Gonçalves 
Ferradaes (3.2/B-25), Gustavo Pereira Angelin (3.2/B-43), Denize Mega (3.2/C-12), Norma Sueli Cassaro 
(3.2/C-14), José Maria Paula Rodrigues (3.2/D-09), Odemir D. de Araújo/Ana Luiza (3.2/D-11), Simon Ribeiro 
Holanda (3.3/A-02), Marinalva Pereira Lima (3.3/A-04), 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), 
Amélia Goreth C. de Queiroz Sena (3.4/A-10), Roseli Torres de Paula (3.4/A-14), Yedda Gomes de Andrade 
Moccio (3.4/B-01), Glícia Andrade de Albuquerque Barros (3.4/B-05, 3.4/B-07, 3.4/B-09); para deliberarem 
sobre os seguintes assuntos: 1 – Discutir e votar o Relatório e as Contas da Administração do Condomínio 
relativos ao exercício anterior; 2 – Discutir e votar propostas de: a) orçamento ordinário anual; e b) orçamento 
de obras e benfeitorias a serem executadas no Condomínio, fixando-lhes as respectivas taxas; 3 – Programas 
de atividades comunitárias e 4 - Eleição de membros efetivos e suplentes do Conselho Consultivo e Fiscal. O Sr. 
Síndico, Luiz Carlos Furoni, abriu a Assembléia que elegeu o Sr. Carlos Roberto Fernandes de Oliveira (04/D-
01) e a Sra. Bartira Machado Lopes (09/E-10), Presidente e Secretária da mesa, respectivamente. O Presidente 
da mesa abriu a sessão lendo o Edital de Convocação da AGO e em seguida comunicou que a Ata da 
Assembléia anterior não seria lida por não ter sido concluída, fato contestado pelo Sr. Fábio Câncio Sena 
(3.4/A-10), Secretário da Assembléia anterior. O Sr. Síndico, explicou que a Ata carecia de clareza. A Sra. 
Glícia Andrade de Albuquerque Barros (3.4/B-05, 3.4/B-07 e 3.4/B09) interferiu argumentando que a Ata 
anterior representa, como foi escrita, a fiel participação dos condôminos. O Sr. Síndico solicitou, então, que a 
referida Ata fosse trazida para ser submetida à Assembléia. Dando prosseguimento, o Sr. Síndico solicitou o uso 
do microfone e a identificação, inclusive com endereço, de todos aqueles que desejassem fazer uso da palavra, 
uma vez que a Assembléia estava sendo gravada e filmada. O Sr. Presidente ratificou a solicitação do Sr. 
Síndico. Após, o Sr. Presidente colocou em apreciação o primeiro item da Pauta – Discutir e votar o Relatório e 
as Contas da Administração do Condomínio relativos ao exercício anterior - sendo lido o Parecer do Conselho 
Consultivo e Fiscal sobre as Contas da Administração do Condomínio: “O Conselho manifesta-se pela aprovação 
das contas da Administração relativas aos meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio do ano de 2003 já 
auditados. O Conselho reserva-se o direito de se manifestar a respeito dos meses de junho, julho, agosto, 
setembro, outubro, novembro e dezembro do ano de 2003, após a conclusão dos trabalhos de auditoria. 
Brasília, 22 de abril de 2004. Yedda Gomes de Andrade Moccio, Norma Sueli Cassaro, Simon Ribeiro Holanda, 
Paulo Afonso de Barros, Carlos Roberto Fernandes de Oliveira e Martinho Xavier Bezerra.” Dando 
prosseguimento, o Sr. Presidente perguntou à Sra. Yedda, Presidente do Conselho, se havia alguma observação 
a fazer. Não teve. O Sr. Presidente colocou em votação a aprovação do relatório. Antes mesmo da contagem 
final, a Sra. Glícia Andrade de Albuquerque Barros (3.4/B-05, 3.4/B-07, 3.4/B-09) usou o microfone para dizer 
que não votou porque não havia justificativa para não apreciação, pelo Conselho, dos meses de Junho a 
Dezembro/2003. O Sr. Síndico informou que a Auditoria não teve tempo hábil para fazer toda auditagem uma 
vez que havia trabalho acumulado sendo estabelecido com o Auditor a sistemática de trabalho de fazer, 
mensalmente, a auditagem de um mês do ano anterior e do mês corrente até a atualização. A Sra. Glícia 
Andrade de Albuquerque Barros (3.4/B-05, 3.4/B-07, 3.4/B-09) disse que embora não tendo Auditor, havia 
Conselho e, portanto, deveria haver auditagem. O Sr. Síndico respondeu que a competência para dar maiores 
explicações era do próprio Conselho. A Sra. Glícia Andrade de Albuquerque Barros (3.4/B-05, 3.4/B-07, 3.4/B-
09) insistiu dizendo que se em determinado período não havia Auditor o Conselho deveria ter se manifestado 
sobre as contas e que deveria ser dado conhecimento dessa manifestação. A Sra. Yedda, Presidente do 
Conselho, informou que o Conselho não se reunia, razão pela qual foi feita a eleição dos membros que 
respondem atualmente. O Sr. Odemir Donizete de Araújo (3.2/D-11) argumentou que o Auditor, Sr. Brito, foi 
contratado em novembro/2003 com a condição de fazer a auditagem de dois balancetes ao mês até a 
regularização dos trabalhos e se a Assembléia entender que essa forma não satisfaz terá de contratar outra 
empresa de Auditoria com outro custo. A Sra. Glícia Andrade de Albuquerque Barros (3.4/B-05, 3.4/B-07, 
3.4/B-09) perguntou desde quando existia o Conselho Consultivo no que foi respondido pela Sra. Presidente do 
Conselho: “desde Junho/2003, pois o antigo não se reunia e foi decidido que o novo Conselho iria contratar 
Auditoria”. O Sr. Presidente da mesa informou que em Junho/2003 houve a revitalização do Conselho que 
passou a funcionar, pois o antigo Conselho não apreciou as contas anteriores. A Sra. Glícia Andrade de 
Albuquerque Barros (3.4/B-05, 3.4/B-07, 3.4/B-09) disse que havia Auditor anterior, pois foi pago R$ 700,00 
(setecentos reais). A Sra. Maria Luiza Pereira Angelin (04/B-06) usou da palavra conclamando a Assembléia a 



valorizar o momento presente com pessoas interessadas em trabalhar , louvando-se o esforço e a união. A 
seguir, o Sr. Presidente colocou em votação as Contas do período de Janeiro a Maio/2003. Nesse momento foi 
informado ao Sr. Presidente que o Sr. Paulo Alfredo Mainieri (04/F-01, 04/F-06, 04/F-08 e 04/F-10) havia 
assinado a lista de presença, ausentanto-se e deixando com a Sra. Norma Sueli Cassaro (3.2/C-14) seus quatro 
votos. O Sr. Presidente, com fundamento na Convenção, esclareceu que os votos não seriam aceitos por não 
estarem acompanhados de Procuração, conforme exigência. Assim, feita a contagem da lista de presença 
obteve-se 91 (noventa e um) votantes, incluindo-se aqueles que enviaram Procuração. Em continuidade, o Sr. 
Presidente realizou a contagem da votação realizada: 63 (sessenta e três) pela aprovação das Contas do 
período de Janeiro a Maio/2003, 8 (oito) pela não aprovação e 20 (vinte) abstenções. Dessa forma, o Sr. 
Presidente considerou as Contas do período Janeiro a Maio/2003, aprovadas. A seguir, o Sr. Presidente iniciou a 
leitura da Ata da Assembléia anterior mostrando algumas dificuldades no seu entendimento sendo, logo após, 
interrompido por uma questão de ordem levantada pelo Sr. Ianto Macedo do Couto (3.1/B-25, 3.2/A-22, 3.3/B-
01 e 3.3/B-03) que solicitou a manifestação da Assembléia quanto a leitura ou não da citada Ata. O Sr. 
Presidente colocou em votação tendo a Assembléia se manifestado com 68 (sessenta e oito) votos pela não 
leitura da Ata. Houve 23 (vinte e três) abstenções. O Sr. Presidente informou que a Ata seria refeita e lida na 
próxima Assembléia. Em continuidade, o Sr. Fábio Câncio Sena (3.4/A-10), Secretário da Assembléia anterior, 
se manifestou dizendo que não havia sido questionado pelo Condomínio sobre o conteúdo da Ata, dando a 
impressão que não queriam lê-la e que não aceitaria a retirada de qualquer conteúdo. O Sr. Presidente 
respondeu que nada seria adulterado, cabendo a redação final ao Presidente e Secretário da última Assembléia. 
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) usou da palavra dizendo que cabe ao Presidente e ao Secretário a 
redação da Ata e ao Condomínio a providência das assinaturas de todos os condôminos presentes. O Sr. 
Presidente informou que assim será feito. Dando prosseguimento aos trabalhos, o Sr. Presidente passou para o 
segundo item da pauta – Discutir e votar propostas de: a) orçamento ordinário anual; e b) orçamento de obras 
e benfeitorias a serem executadas no Condomínio, fixando-lhes as respectivas taxas. O Sr. Síndico usou da 
palavra lendo o Relatório das Atividades no ano de 2003 e o Relatório da Assessoria Contábil e Financeira 
também relativo ao ano de 2003. Os dois documentos fazem parte integrante da presente Ata. Ainda com a 
palavra, o Sr. Síndico propôs que a taxa ordinária permaneça em R$130,00 (cento e trinta reais) para o 
próximo período anual. Fez também a defesa do não estabelecimento de taxa extra argumentando que os 
investimentos continuarão sendo definidos em Assembléias Extraordinárias e executados com recursos 
originários da recuperação de inadimplências pois estão sendo recuperados cerca de R$ 20.000,00 a R$ 
30.000,00 (vinte a trinta mil reais) ao mês. O Sr. Síndico também esclareceu que as decisões sobre as 
prioridades dos investimentos cabe ao Conselho até o valor correspondente a 50 (cinquenta) salários mínimos e 
cabe à Assembléia a decisão de despesas acima do referido valor. Após, o Sr. Presidente colocou em votação, 
primeiramente, o Relatório das Atividades do ano de 2003 obtendo o seguinte resultado: 71 (setenta e um) 
votos pela aprovação, 3 (três) votos pela não aprovação e 17(dezessete) abstenções. A seguir, o Sr. Presidente 
procedeu a votação das propostas de manutenção da taxa ordinária e do não estabelecimento de taxa extra, 
sendo ambas aprovadas com 64 (sessenta e quatro) votos a favor e 27 (vinte e sete ) abstenções. Em 
continuidade, a Sra. Glícia Andrade de Albuquerque Barros (3.4/B-05, 3.4/B-07 e 3.4/B-09) disse que se 
absteve de votar porque entendia que havia conexão entre o Relatório apresentado pelo Sr. Síndico e o 
Relatório do Conselho sobre as contas da Administração. Em continuidade, o Sr. Presidente passou para o 
último item da pauta da primeira parte da Assembléia – Programas de atividades comunitárias. O Sr. Síndico 
fez uma explanação sobre a necessidade da realização de atividades envolvendo a comunidade, como festas, 
esportes, etc, considerando a existência de espaço como o campo de futebol, ao mesmo tempo que sugeriu 
uma organização dos condôminos, como por exemplo, a Associação dos Moradores, já existente, para 
responsabilizar-se pelos eventos. O Sr. Síndico sugeriu ainda que o Condomínio poderia repassar algum recurso 
para tais atividades. A seguir, a palavra foi franqueada para sugestões fazendo uso dela a Sra. Waneide Alves 
de Ataides (02/65) com a proposta de realização de uma associação de senhoras para se reunirem uma vez por 
mês e organizarem, por exemplo, a feira da barganha, atividades esportivas, etc. A Sra. Flávia (3.2/B-09) falou 
sobre a necessidade da construção de um parque infantil. O Sr. Presidente perguntou se havia mais alguma 
interessada em participar da associação de senhoras. A Sra. Roseli Torres de Paula (3.4/A-14) demonstrou 
interesse. 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) lembrou que talvez fosse o momento oportuno da 
Associação de Moradores – AMOSSOL – realizar as atividades comunitárias com a integração das senhoras 
interessadas. O Sr. Síndico disse que a administração do condomínio poderia ser autorizada a dar o suporte 
necessário para as despesas e propôs votação. A Sra. Maria Luiza Pereira Angelin (04/B-06) questionou se 
haveria um teto para a receita das atividades comunitárias. O Sr. Síndico informou que seria bom estabelecer o 
teto. A Sra. Yedda Gomes de Andrade Moccio (3.4/B-01) disse que se deveria pensar melhor no valor do teto e 
colocar a execução do parquinho como prioridade. O Sr. Pedro Borges Lima (02/56), Presidente da Associação 
dos Moradores, esclareceu que a Associação tinha como objetivo interceder no processo de regularização do 
Condomínio e que, sendo autônoma, poderia arrecadar algum valor mensal de cada morador. O Sr. Síndico 
sugeriu o repasse de R$ 1000,00 (hum mil reais) por mês, para a Associação, após a sua organização. O Sr. 
Odemir Donizete de Araújo (3.2/D-11) solicitou o uso da palavra dizendo que havia três assuntos: o primeiro, 
sobre a construção do parquinho onde considerou viável a colaboração de R$2,00 a R$3,00 por unidade; o 
segundo, a respeito da Associação dos Moradores que tem como missão a regularização dos lotes e que poderia 
usar o carro da administração para fazer seu trabalho; o terceiro, sobre as atividades sociais onde questionou 
se haveria uma Diretoria dentro da estrutura do Condomínio ou se a própria Associação faria o trabalho? Neste 
assunto teria ainda a definição do valor a ser repassado. Após, a menina Natália, neta do Sr. Ianto (3.1/B25, 
3.2/A-22, 3.3/B-01 e 3.3/B-03), solicitou a construção do parquinho porque sente falta de algum lugar 
apropriado para brincar com as amigas. 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) sugeriu que o parquinho
fosse construído com o dinheiro dos inadimplentes e que fosse feito repasse mensal para as atividades 
comunitárias. O Sr. Síndico informou que o parquinho é obra e como tal teria que ser implementado pela 
administração e não pela Assossiação. O Sr. Presidente argumentou que toda obra precisa ser analisada em 
conjunto com as demais e suas prioridades. A Sra. Glícia Andrade de Albuquerque Barros (3.4/B-05, 3.4/B-07, 
3.4/B-09) usou da palavra para dizer que o parquinho é prioritário, porém precisa planejamento, como projeto, 



orçamento e desembolso havendo, também, a questão da segurança. Nesse momento o Sr. Anilton Moccio 
(3.4/B-01) solicitou uma Questão de Ordem e pediu urgência na conclusão dos trabalhos, propondo mais cinco 
minutos para o início da votação. O Sr. Presidente solicitou agilidade e objetividade nas próximas intervenções. 
A menina Natália, neta do Sr. Ianto (3.1/B-25, 3.2/A-22, 3.3/B-01 e 3.3/B-03) falou sobre a falta de segurança 
dizendo que o motivo principal de roubo era a inexistência de um muro atrás da Quadra 3.4. O Sr. Martinho 
Xavier Bezerra (01/C-15) perguntou em qual quadra seria o parquinho? A Sra. Maria Luiza Pereira Angelin 
(04/B-06) se manifestou propondo a criação de um grupo de crianças para descobrirem, com sua orientação, o 
que desejam de um parquinho, o tipo de brinquedos, etc, informando que, como professora da UNB, já teve 
experiência nesse tipo de atividade. O Sr. Francisco das Chagas Araújo Lima Junior, interferiu afirmando a 
importância do parquinho, lembrando porém, que precisaria atender a todas as quadras. O Sr. Presidente 
propôs a votação sobre as Atividades Comunitárias informando a existência de duas propostas: a primeira seria 
criar um órgão para tratar da questão e a segunda proposta seria deixar a cargo da AMOSSOL. Em regime de 
votação, 18 (dezoito) condôminos se manifestaram pela criação de uma Comissão ou Associação dentro do 
Condomínio, 44 (quarenta e quatro) optaram por deixar as Atividades sob a responsabilidade da AMOSSOL e 
29(vinte e nove) condôminos ou se abstiveram ou já haviam se ausentado. O Sr. Presidente comunicou que a 
AMOSSOL comandará as Atividades Comunitárias e deverá apresentar suas proposições. A seguir, o Sr. Ianto 
Macedo do Couto (3.1/B-25, 3.2/A-22, 3.3/B-01 e 3.3/B-03) encaminhou à mesa um Relatório com análises e 
proposições para redução de custos das despesas do Condomínio. O Sr. Presidente recebeu o documento, 
agradeceu e informou que a sua apreciação seria objeto de outra reunião. O citado Relatório faz parte 
integrante da presente Ata. O Sr. Presidente agradeceu a participação dos presentes, encerrou a reunião e 
passou a palavra para o Sr. Anilton Moccio (3.4/B-01), Presidente da Comissão Eleitoral. Nesse momento, o Sr. 
Fábio Câncio Sena (3.4/A-10) interviu dizendo que o assunto segurança não foi tratado como havia sido 
prometido na última Reunião. O Sr. Presidente respondeu que Assembléia Ordinária é específica para 
determinados assuntos, sugerindo que o tema seja incluso na pauta da próxima Assembléia Extraordinária. O 
Sr. Fábio Câncio Sena (3.4/A-10) não concordou, argumentando que foi dito que deveria ser colocado em 
Reunião Ordinária ou Extraordinária. A Sra. Yedda Gomes de Andrade Moccio (3.4/B-01) disse que o assunto 
não foi mandado por escrito para o Conselho e solicitou que o fizesse para a próxima pauta. A seguir foi aberta 
a segunda fase da Assembléia, para eleição dos membros do Conselho para o período de maio de 2004 a abril 
de 2006 que, conforme Ata de reunião da Comissão Eleitoral, o resultado foi o seguinte: Titulares: Quadra 1 –
Martinho Xavier Bezerra (Teixeira); Quadra 2 – Estanislau Luciano de Oliveira; Quadra 3.1 – Paulo Afonso 
Barros; Quadra 3.2 – Norma Sueli Cassaro; Quadra 3.3 – Simom Ribeiro Holanda; Quadra 3.4 – Yedda Gomes 
de Andrade Moccio; Quadra 4 – Carlos Roberto Fernandes de Oliveira; Quadra 5 – Denis Manoel de Melo 
Fernandes; Quadra 7 – Rubens Rodrigues da Cruz; Quadra 9 – Bartira Machado Lopes; Quadra 10 – Francisco 
das Chagas Araújo Lima Júnior. Conselheiros Suplentes: Quadra 1 – Eleonora Maria Ferreira Matos; Quadra 3.1 
– Marcos Penido Consone; Quadra 3.4 – Fábio Câncio Sena; Quadra 9 – Maria Raquel Paiva; Quadra 10 –
Sérgio Luiz Teixeira da Silva. Encerrados os trabalhos, eu, Bartira Machado Lopes, indicada e eleita secretária 
para esta AGO, lavrei a presente Ata que após lida e aprovada vai por mim assinada e pelo Presidente 

Carlos Roberto Fernandes de Oliveira 
Presidente 

Bartira Machado Lopes
Secretária 


