
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA DE 27.04.2003

Aos vinte e sete dias do mês de abril do ano de dois mil e três, às 09h30m, em segunda e última chamada, 
atendendo convocação para Assembléia Geral Ordinária, reuniram-se na Gleba 01 – Sede do Condomínio 
Quintas do Sol, ou se fizeram representar por procuração os condôminos: Ângela das Graças M. R. Araújo 
(01/B-02), Jarbas Raimundo de Aldano Matos (01/B-12), Josilma Batista Saraiva (01/B-13), Jair de Souza 
Escovino (01/B-16), Jaime Valderrama Herrera (01/C-04), 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 e 3.4/E-02 p/p), Maria do Carmo 
da Silva Vieira (02/52, 04/G-11 e 05/02 p/p), Ariosto dos Reis Costa (02/82), Ricardo Siqueira Rodrigues 
(02/84), Rene Bittencourt Rodrigues (02/87), Alceu Luciano Barbosa (02/98, 02/99, 04/D-AC p/p), Ricardo 
Gonçalves Angelin (04/B-06), Carlos Roberto Fernandes de Oliveira (04/D-01), Antônio Souza Ibiapina Parente 
(04/D-04 p/p), Neivaldo Sampaio de Oliveira (04/E-16), Anilton Moccio (05/07 p/p), Luiz Carlos Furoni (05/08, 
05/12, 05/13, 05/20, 09/A-01, 09/E-01, 09/G-04, 09/G-16), Gizelia Oliveira Chaves (09/C-10 p/p), Manoel 
Bitencourt Martins (09/F-18), Victor Angelo da Silva Mota (10/05 e 10/06), Benedito Lima de Oliveira (3.1/A-36 
p/p), Márcio Rogério Alexi do Rosário (3.1/A-42 p/p), Cuno Detlef Hofmann (3.1/A-50), Manoel Alves de Morais 
(3.1/B-09), Erenice Câmara Machado (3.2/B-11 p/p), Gustavo Pereira Angelin (3.2/B-43), Norma Sueli Cassaro 
(3.2/C-14), Marcelo Machado (3.3/B-15 e 3.4/A-24 p/p), Maria Angélica de Freitas (3.3/C-06), Yedda Gomes de 
Andrade Moccio (3.4/B-01 p/p), Glicia Andrade de Albuquerque Barros (3.4/B-05, 3.4/B-07 e 3.4/B-09) e 
Elizabeth Sobral Fagundes (3.4/B-17 e 3.4/C-14 p/p), para tratarem sobre o período de mandato do síndico de 
acordo com o artigo 13 da Convenção e eleição do síndico, sub-síndico e suplentes do Conselho Consultivo e 
Fiscal do próximo período. A assembléia teve início às 9h30m, em segunda convocação, devido a quantidade de 
presentes ser em número inferior a quantidade necessária para a primeira convocação. O condômino, Sr. 
Ariosto dos Reis Costa (02/82), iniciou a assembléia solicitando a colaboração de algum dos presentes para 
presidi-la, como nenhum voluntário se apresentou, o mesmo, o Sr. Ariosto dos Reis Costa, presidiu a mesa, em 
seguida se apresentou o Sr. Carlos Roberto Fernandes de Oliveira (04/D-01), membro da Comissão Eleitoral 
para secretariar a assembléia, ambos foram eleitos por unanimidade dos presentes. O presidente da mesa abriu 
a sessão lendo a ata da última assembléia que foi aprovada por unanimidade retificando a data na “linha 35” 
para 11/01/2003. Em seguida o presidente leu o Edital de Convocação da AGO e passou os trabalhos para o 
membro da Comissão Eleitoral, Sr. Carlos Roberto Fernandes de Oliveira, que informou a composição da chapa 
única “TRABALHO E ORGANIZAÇÃO”, composta por Luiz Carlos Furoni e José João Ribeiro Martins para 
concorrer aos cargos de síndico e sub-síndico, respectivamente. Informou também sobre a eleição para os 
cargos de suplente do Conselho Consultivo e Fiscal e que apenas 02 condôminos se inscreveram para o cargo 
de suplente, que foram: a Sra. Yedda Gomes de Andrade Moccio para a Quadra 3.4 e o Sr. Amaury de 
Albuquerque Barros para a Quadra 04. Para as demais Quadras não houve candidatos. A primeira parte da 
assembléia definiu por votação o período de administração, um ou dois anos, como determina a convenção. Foi 
aprovado o período de 2 (dois) anos com 40 votos, havendo 08 pelo período de 01 ano. A primeira parte da 
assembléia encerrou-se às 10h e teve início ao processo de votação para síndico, sub-síndico e suplentes do 
Conselho Consultivo e Fiscal. A votação ficou em aberto até às 15h, sempre acompanhada pelo membro da 
Comissão Eleitoral, Sr. Carlos Roberto Fernandes de Oliveira, designado para este fim. As 15h foi encerrada a 
votação e com a presença dos condôminos relacionados a seguir as duas urnas foram abertas e iniciada a 
contagem dos votos: Carlos Roberto Fernandes de Oliveira, Amaury de Albuquerque Barros, Neivaldo Sampaio 
de Oliveira, Luiz Carlos Furoni, Fernando Florentino da Silva. Resultado da votação: Total de votantes: 
57(cinqüenta e sete). Total de votos a favor para a “Chapa Trabalho e Organização”: 57(cinquenta e sete), 
sendo 03 em separados. Votos para suplentes do Conselho Consultivo e Fiscal: Quadra 3.4 e Quadra 04: 
21(vinte e um) a favor dos candidatos inscritos. Como resultado final foi eleita a Chapa “Trabalho Organização”, 
constituída pelo síndico Luiz Carlos Furoni e sub-síndico José João Ribeiro Martins para administrar o 
Condomínio Quintas do Sol pelo período de 02 anos. Observação: alguns condôminos tinham indicativo de 
pendências junto à administração (inadimplência) e, portanto, estavam impedidos de votar de acordo com o 
artigo 6º, inciso V, da Convenção do Condomínio; 03 (três) condôminos nessa situação compareceram às 
eleições e, não tendo regularizado as pendências até o final do prazo estabelecido para a votação, tiveram seus 
votos computados em separado, conforme descrito na apuração final da votação. Não havendo mais nada a 
tratar a assembléia foi encerrada e eu, Carlos Roberto Fernandes de Oliveira, secretário eleito, lavrei a presente 
que após lida e aprovada vai por mim assinada e pelo presidente. 
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