
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA DE 30.04.2006

Aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e seis, às 10:00 horas, em segunda e 
última chamada, atendendo convocação para Assembléia Geral Ordinária, reuniram-se 
no Salão Comunitário do Condomínio Jardim Botânico V, ou se fizeram representar por 
procuração os condôminos: Alédio Pinheiro Fernandes - procuração (01/A-12); Kátia 
Denise de Carvalho klier (01/A-18); Jair de Souza Escovino (01/B-16); Therezinha 
Villar Martins (01C-03); Claudia Cibele de Oliveira Costa (01/C-10 e 01/C-12); Elza 
Rocha de Souza (01/C-15); José da Silva Garrote - procuração (01/D-06, 04/D-03, 
04/D-11, 3.2/B-31, 3.2/B-33, 3.2/B-35 e 3.4/E-02); Luciano Junker Marcelino -
procuração (01/D-08); Leila Przytyk - procuração (01/D-09 e 01/D-10); Nassara Maria 
Vieira de Queiroz Brito (02/05 e 04/A-07); Emília Gama Bessa Damasceno (02/22 e 
3.2/C-22); André Arantes Luciano - procuração (02/38); Alceu Luciano Barbosa (02/39, 
02/99 e 04/D-17-COM); Expedito Caetano Leão (02/53, 02/61 e 3.4/B-03); Pedro 
Borges de Lima (02/56); Rodrigo Fortaleza C. Vasconcelos (02/57); Waneide Alves de 
Ataides (02/65); Antonio Lopes Barbosa – procuração (02/85 e 04/B-15); Sergio 
Ricardo Costa Caribe – procuração (02/94); Francisco da Chagas Araújo Lima Junior 
(02/95, 09/D-13-COM, 09/D-14-COM, 09/G-01, 09/G-02, 09/G-AESP e 3.2/C-38); 
Estanislau Luciano de Oliveira – procuração (02/97); Joice Arantes Luciano –
procuração (02/98); Alcio Reis Dourado / Austregesilo Reis (04/A-17); Alceu Luciano 
Barbosa Junior (04/B-03); Sérgio Luiz Teixeira da Silva – procuração (04/B-17, 09/C-
12, 09/G-32, 09/G-33, 09/G-34 e 09/G-35); Iracy Reis de Araújo Abdel Karim (04/C-
01); Rinaldo de Oliveira e Silva (04/C-04); Carlos Roberto Fernandes de Oliveira 
(04/D-01); Antônio Souza Ibiapina Parente (04/D-04); Marcos Monteiro – procuração 
(04/D-13); Edleusa de Barros Macedo (04/E-09); Lygia Maria A. B. de Mello I. Parente 
(04/E-10); Luiz Carlos Furoni (04/E-17, 05/07, 05/08, 05/12, 05/13, 05/20-COM, 07/06, 
09/A-01, 09/G-04 e 3.3/B-23 ); Flávio Luiz Barros da Costa (04/E-18 e 04/E-20); Paulo 
Alfredo Mainieri (04/F-01, 04/F-06, 04/F-08 e 04/F-10); Francisco Paulo de Aquino 
(04/F-04); Diolino da Conceição de Souza (04/G-13 e 04/G-15); Miguel Gomes da 
Silva (04/G-16 e 3.3/D-19); Maria Claudia Pereira Valverde (04/G-17); James Quintão 
de Oliveira (04/H-10 e 04/H-12); Rubens R. da Cruz (07/10); Albanise de Moura 
Coelho (09/A-05); Flávio Fernando de Godoy Martins – procuração (09/E-01); Marcio 
Roberto Rodrigues – procuração (09/E-03); Bartira Machado Lopes (09/E-09); José 
Luiz Leal dos Santos - procuração (09/G-15 e 09/G-16); Rozangela Maria da Silva 
Nascimento - procuração (3.1/A-04); Onofre Bessa Damasceno (3.1/A-12); Neusa de 
Sousa Oliveira (3.1/B-11); Ianto Macedo do Couto (3.1/B-25, 3.2/A-22, 3.3/B-01 e 
3.3/B-03); Carlos Alberto de Oliveira Cavalcanti (3.1/B-31); Vera Lúcia Coelho dos 
Santos (3.1/B-51); Edson Francisco Gomes (3.1/B-53); Fernando Moreira (3.2/A-08); 
Daniel Reis de Souza (3.2/A-14); Maria Célia Rodrigues Barreto Regis (3.2/A-20); 
Marinilza Pereira Lima (3.2/A-24, 3.4/A-22 e 3.4/C-04); Gesse de Roure Filho (3.2/A-
34); Alexandre Matos de Carvalho (3.2/B-09); Denize Mega (3.2/C-12); Norma Sueli 
Cassaro (3.2/C-14); Luis Felipe Câmara Ferro (3.2/C-16); Amaro Ricarte de Santana 
Filho (3.2/C-24); José Dideus Silvestre (3.2/C-34); José Geraldo Gomes Júnior (3.2/C-
42); José Maria Paula Rodrigues (3.2/D-09); Clésio Geraldo da Silva – procuração 
(3.2/D-39); Simon Ribeiro Holanda (3.3/A-02); Frederico Fortaleza C. Vasconcelos 
(3.3/A-20); Sônia Maria Ferreira da Silva Avolio (3.3/A-24); Paulo Afonso Barros 
(3.3/A-28); Marcelo Machado – procuração (3.3/B-07); Antonio Carlos Gadoni 
Bracarense – procuração (3.3/B-15 e 3.4/A-24); Maria Angélica de Freitas – procuração 
(3.3/C-06); Samuel Costa da Silva – Cônjuge Mônica Gontijo da Silva (3.3/C-12); 
Sergio de Carvalho Faria (3.3/C-14); Índio Luiz Nunes da Rosa Júnior (3.3/C-18 e 



3.3/C-20); Alessandro Freitas da Rocha (3.3/D-13); Mary Ângela C. Moraes (3.3/D-21); 
Luiz Carlos Milken Abdala - procuração (3.3/D-23); Roseli Torres de Paula (3.4/A-14); 
Yedda Gomes de Andrade Moccio (3.4/B-01); Moacir Fernandes da Cruz (3.4/D-05 e 
3.4/D-07) para deliberarem sobre os seguintes assuntos: 1) – Primeira parte: discutir e 
votar o Relatório e as contas da Administração do Condomínio, relativos ao 
exercício anterior (art. 9º, inc III, alínea “a” da Convenção); 2) – Segunda parte: 
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 (art. 9º, inc III, alíneas “b” e “e” da Convenção); 3) 
Terceira parte: Formação de Comissão Eleitoral com vistas a Eleições Gerais a 
serem realizadas em 04.06.2006, observadas as disposições dos arts. 19 e seguintes, 
até o 31, do Regimento Interno (Eleição de Síndico, Subsíndico e Conselheiros 
Titulares e Suplentes); e 4) Quarta parte – aprovação de “mandato tampão” para 
a atual administração (síndico, subsíndico e conselheiros), com duração até a posse 
dos eleitos no pleito de que trata o item anterior. O síndico Luiz Carlos Furoni (04/E-
17) abriu a Assembléia que elegeu o Sr. Rubens R. da Cruz (07/10) e o Sr Anilton 
Moccio (3/4 B C1) para Presidente e Secretário 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 tinha interesse em conferi-las. Informou algumas regras para o bom 
andamento da assembléia, o condômino que quiser falar deve se inscrever, se desistir de 
falar não pode passar a palavra para outro, obedecer a ordem de inscrição; e o tempo 
para cada pessoa é de 2 minutos aproximadamente para cada assunto. Foi informado 
também que se algum condômino tiver que se retirar e quiser passar os seus votos para 
outro condômino presente deve informar à mesa, e quanto à votação: assim que for 
finalizada a votação de um item os condôminos que chegarem após aquele instante não 
podem votar. Em seguida passou à leitura do Edital de Convocação. O Sr. Gesse de 
Roure Filho (3.2/A-34) informou que recebeu a convocação fora do prazo usual que é 
de 10 dias, o Sr. Ianto Macedo do Couto (3.1/B-25) também se pronunciou quanto ao 
recebimento, muito próximo da Assembléia. O Síndico Luiz Carlos Furoni (04/E-17) 
falou sobre a data e os imprevistos que aconteceram inclusive quanto a ata da última 
assembléia e que somente foi entregue o extrato da mesma. O Sr Hudson Gomes de 
Paula (3.4/A-14) informou que recebeu em mãos a correspondência. O Sr. Pedro Borges 
de Lima (02/56) ressaltou que terrenos desmembrados não contam como votos. O 
presidente da mesa iniciou a leitura do extrato da ultima assembléia, realizada em 23 de 
abril, sugeriu pular os nomes dos condôminos, sugestão aceita, e assim foi efetuada a 
leitura, passando à sua votação. Foi aprovada por 101 (cento e um) votos a favor, sem 
nenhum voto contra, com ressalva ou abstenção. Passou ao primeiro item da pauta, 
Prestação de contas. O Sr Síndico efetuou a leitura de um resumo dos gastos; este 
resumo por ser um pouco longo deverá ser anexado à Ata. Informou também que tinha 
naquele momento 10 votos próprios e 15 procurações. O Presidente do Conselho, Sr. 
Carlos Roberto Fernandes de Oliveira (04/D-01) fez a leitura de um resumo da atuação 
do Conselho Consultivo e Fiscal e o Auditor José Antônio Fernandes de Brito (02/05 da 
Empresa RG Assessoria Contábil falou sobre as auditorias. Na cessão da palavra o Sr. 
Pedro Borges de Lima (02/56) disse que gostaria de se reportar a uma carta aberta em 
que foi um dos signatários, que em torno de 40 condôminos assinaram a carta aberta 
dando conhecimento de irregularidades na gestão do nosso condomínio, sendo que o 
questionamento mais grave  diz respeito a contratação de um arquiteto que na verdade 
não tem registro no CREA como pessoa física ou jurídica, em resposta a essa carta o Sr 
Síndico ao invés de responder na AGE de 23.04.2006 remeteu a cada signatário da 



respectiva carta interpelação judicial estão aguardando a tramitação oficial dessa 
“procurssão”. Que o Sr Síndico publicou no jornal de Brasília de 20.04.2006 uma 
convocação para uma assembléia e na mesma ele disse que a Comissão Eleitoral foi 
inoperante e dissolvida, e que na verdade a comissão nada efetivou mas não por culpa 
de seus integrantes, mas a comissão não foi dissolvida, que esta informação não se 
coaduna com a verdade –das poucas verdades-. E que restam ainda 2 (dois) integrantes 
da Comissão Eleitoral que são ele e o Índio. Que um condômino que é membro da 
comissão, esteve na administração do condomínio para adquirir informações 
importantes para a comissão e que lhes foram negadas pela administração. Que o 
condômino é o Jair, que fazia parte da comissão mas saiu por causa da desorganização. 
Que o Sr Síndico descumpriu acintosamente o nosso Regimento Interno citando o art 18 
do Regimento Interno e o art 39, onde se prevê que o condomínio tem que fornecer no 
prazo de 30 dias antes da eleição a lista em ordem alfabética do condôminos para cada 
Chapa e Comissão Eleitoral que isto foi negado. Citando ainda que o art 39, parágrafo 
2º que a diretoria deve facilitar o processo eleitoral fornecendo o que lhe for necessário 
e enviar correspondência aos condôminos informando sobre o pleito. Que o Síndico 
descumpriu o Regulamento Interno porque constituiu a Comissão Eleitoral somente a 
um mês da eleição não havendo tempo para funcionamento da Comissão Eleitoral. Que 
a Comissão Eleitoral da outra eleição foi formada com 6 (seis) meses de antecedência. 
Que o Síndico não cumpriu a Convenção nem o regulamento Interno permitindo o 
fracionamento de lotes por condôminos. Que por ser particular nosso condomínio tem 
todas as condições para ser regularizado. Que há inoperância da direção e que também 
depende do GDF essa regularização e que ainda há tempo para regularizar nosso 
condomínio, e que basta a união dos condôminos e que o Regulamento Interno esta 
sendo descumprido. O Sr. Edson Francisco Gomes (3/1/D/53) falou que o uso do fundo 
de reserva está muito aberto, devia estar com R$ 90.000,00 aproximadamente hoje. 
Despesas Gerais estão muito altas, não questiona a idoneidade do síndico mas apenas o 
valores das despesas e da portaria. O Síndico Luiz Carlos Furoni (04/E-17) falou sobre a 
observação e informou que o que é mostrado na contra-folha do boleto de pagamento 
das mensalidades é apenas um extrato simplificado devido principalmente ao espaço 
disponível no papel. Todos os comprovantes estão na administração e podem ser 
verificados por qualquer morador, observando que é necessário ter um mínimo de 
conhecimento sobre o assunto. A Sra. Iracy Reis de Araújo Abdel Karim (04/C-01) 
falou sobre o custo da portaria, que foi aprovada em R$ 80.000,00(oitenta mil reais) e 
que hoje a obra faraônica no sentido do seu custo e ainda inacabada, está em 
R$183.000,00( cento e oitenta e três mil reais) segundo o último balancete com dados 
de janeiro de 2006; e afirmou que qualquer obra de engenharia quando alteradas 
especificações e materiais, novo orçamento deve ser submetido a Assembléia e 
explicitadas as novas especificações – granito. Falou que as decisões são impostas 
devido ao número de procurações do Síndico. O Sr. Antonio Souza Ibiapina Parente 
(04/D-04), falou sobre procurações e citou o regimento interno artigo 13 inciso VI : 
fazer-se representar por procurador – com direito a voto – nas assembléias. Fica vedado 
aos procurados o direito de concorrer a cargos eletivos no condomínio. E que o síndico 
concorreu às três últimas eleições portando procurações e portanto não poderia ter 
concorrido. E que na última eleição o síndico omitiu a informação de que respondia o 
processo número 2003.34.00.036062-5 -apelação criminal- junto ao tribunal regional 
federal da primeira região e que artigo 24, inciso III , parágrafo 1º do regimento interno 
prevê que não poderá se candidatar o condômino que responde a processo criminal 
referente a delitos contra o patrimônio, capitulado nos artigos 168 e 169 do código 
penal. O presidente da mesa esclareceu que os procurares não podem mesmo se 



candidatar, mas se forem condôminos não existe impedimento, pois esse direito está 
garantido pela propriedade de lote no condomínio e não na procuração, onde o bem é de 
outra pessoa.Foi informado que a procuração deve ser específica para assembléia e para 
cada uma das assembléias. Foi iniciada a votação das contas e, devido ao primeiro 
resultado ter sido muito próximo a contagem, ( 60 votos a favor e 61 votos contra ) foi 
efetuada nova votação, desta vez com o auxílio de outros dois condôminos, com o 
resultado de 62 votos a favor e 68 votos contra. Na conferência dos votos presentes 
houve dúvidas quanto aos números obtidos e foi efetuada nova votação com o resultado: 
Aprova 62 (sessenta e dois) votos; Não aprova 66 (sessenta e seis) votos. Não houve 
nenhum voto com ressalva ou abstenção. Em seguida o presidente da mesa perguntou se 
ainda restava alguma dúvida, como não restaram dúvidas foi divulgado o resultado: 
prestação de contas rejeitada. Foi passado para o item 2, Proposta Orçamentária: foi 
decidido a manutenção da taxa ordinária de R$ 130,00 reais, sendo que uma nova 
proposta deva ser atribuição para os próximos eleitos. Foi aprovada por unanimidade. 
Foi passado para o item 3, Comissão Eleitoral: O Sr. Alceu Luciano Barbosa (02/99) 
falou sobre a Comissão Eleitoral, 2 membros da comissão não renunciaram e propôs 
complementar a comissão. Foi informado que o condômino Índio Luiz Nunes da Rosa 
Júnior (3.3/C-18) não renunciou e quer participar da comissão, como não estava 
presente o Sr. Alceu Luciano Barbosa Junior (04/B-03) afirmou que o Sr. Índio Luiz 
Nunes da Rosa Júnior (3.3/C-18) quer participar da comissão. Tiveram início as 
discussões e falatórios sobre os membros da comissão e o Síndico Luiz Carlos Furoni 
(04/E-17) se interessou em fazer parte da comissão, já que não vai se candidatar a 
nenhum cargo. O Sr. Pedro Borges de Lima (02/56) pediu para se retirar da comissão. 
Após uma série de considerações a comissão foi proposta da seguinte forma: Índio Luiz 
Nunes da Rosa Júnior (3.3/C-18, Luiz Carlos Furoni (04/E-17), José Geraldo Gomes 
Júnior (3.2.42), Alceu Luciano Barbosa (02/99) e Moacir Fernandes da Cruz (03/4D), 
sendo convidados dois condôminos para suplentes que são Emília Gama Bessa 
Damasceno (02/22) e Claudia Cibele de Oliveira Costa (1C12), passando então para a 
votação, com o seguinte resultado: Votos a favor 98 (noventa e oito), nenhum voto 
contra, abstenção 18 (dezoito) e nenhum voto com ressalva. O Sr. Antonio Souza 
Ibiapina Parente (04/D-04), falou sobre as procurações, se valem ou não. A Sra 
Therezinha Villar Martins (01C-03), que se fazia acompanhar por seu advogado, que 
tem conhecimento jurídico sobre o assunto, pediu para ele se pronunciar e o presidente 
da mesa Sr. Rubens, que também tem conhecimentos jurídicos sobre o assunto se 
pronunciou e informaram que procurações têm valor. Passou então para o item 4 da 
convocação, Mandato Tampão; foi proposta a retirada desse item e manutenção da 
decisão assembléia anterior que propunha a criação de uma comissão para administrar o 
condomínio até a eleição dos próximos dirigentes, Síndico, Subsíndico e Conselho. 
Passou então para a votação, com 122 (cento e vinte e dois) votos a favor, e nenhum 
contra, com ressalva ou abstenção. Foi iniciada a discussão sobre a comissão. O Sr. 
Alceu Luciano Barbosa (02/99) perguntou se o Conselho vai valer e qual a função da 
comissão. Foi informado para todos os presentes que não existe mais conselho, o 
mandato do conselho terminou junto com o do síndico e que a comissão mista será 
formada pelo conselho e mais 03 (três) condôminos escolhidos na Assembléia e que 
número de conselheiros era de 11 (onze), mas 02 (dois) nunca participaram e 05 (cinco) 
não têm interesse de participar da comissão; restando portando 04 (quatro) conselheiros 
para compor a comissão de transição juntamente com os três condôminos que serão 
escolhidos pela assembléia. Foi ressaltado o papel da comissão: tocar as obras em 
andamento e atos administrativos. Foi perguntado se a Assembléia autoriza que a 
comissão permite que o Síndico, Sub-síndico e Preposto do condomínio continuem sob 



ordens da Comissão devido a necessidade causada por assuntos urgentes relacionados 
ao pagamento de contas rotineiras e audiências no Tribunal de Justiça relacionadas ao 
condomínio. E a Assembléia autorizando esse procedimento pela Comissão o Síndico e 
o Sub-síndico continuam assinando cheques enquanto se fizer necessário e o advogado 
e o preposto continuam suas atividades. Foi efetuada a votação sendo 116 (cento e 
dezesseis) votos a favor e nenhum contra, abstenção ou com ressalvas. Foi levantada a 
seguinte condição: condôminos com representações contra o condomínio podem fazer 
parte da comissão? Não foi visto nenhum impeditivo para essa situação. Apresentaram-
se como candidatos 4 condôminos, Sra Iracy Reis de Araújo Abdel Karim (04/C-01), 
Francisco Assis Pereira da Silva (3/3/d/21), Edson Francisco Gomes (3.1/B-53) e 
Onofre Bessa (02/22). Foi efetuada a votação com o seguinte resultado: Sr. Edson 109 
(cento e nove) votos, Sra Iracy Reis de Araújo Abdel Karim (04/C-01) 104 (cento e 
quatro) votos e o Sr Francisco 73 (setenta e três votos). O Sr. Onofre obteve 66 
(sessenta e seis) votos e foi convidado para ficar como suplemente, aceitando. Os 4 
membros eleitos ( três titulares e um suplente) para a comissão tiveram a palavra 
franqueada por alguns minutos. Relação das procurações que foram repassadas para 
outros condôminos por motivos diversos: Índio Luiz Nunes da Rosa Júnior (3.3/C-
18para Alceu Jr, 1 um) voto; Paulo Mainieri 4/F/1,6,8,10), 4 votos; Yedda Gomes de 
Andrade Moccio (3/4B, C1) para Carlos Roberto Fernandes de Oliveira (04/D-01), 2 
votos; Martinho Xavier 1C15) para Carlos Roberto Fernandes de Oliveira (04/D-01), 1 
voto; Rinaldo de Oliveira e Silva (04/C-04) para Alceu Jr, 1 voto; Expedito para 
Furoni, 3 votos, Brito, para Fernandez, 2 votos, Andrei Braga (3/1/D/11) para Edson, 1 
voto; Vera Lúcia Coelho (3/1/B/51) para Francisco Assis (3/3/d/21), 1 voto; Vaneide 
(2/6/5) para Ângela, 1 voto; José Maria Rodrigues (3/2/D/9) para Norma Sueli Cassaro 
– Cônjuge José Orlando Vilela Gomes (3.2/C-14), 1 voto; Gesse (3/2/A/34) para 
Alexandre (3/2/D), 2 votos; Samuel Costa (3/3/C/12) para Alexandre (3/2/D), 1 voto; 
Claudia Cibele para Alceu, 2 votos; José Geraldo (3/2/42) para Ângela, 1 voto; Miguel 
Gomes (3/3/D/19) para Mary Ângela (3/3/D/21) 2 votos; Pedro Borges de Lima (02/56) 
para Sérgio, 1 voto, Jair para Antônio Souza Ibiapina Parente (04/D-04), 1 voto e o Sr 
Francisco Moreira (3/2/A/8) se retirou e não passou seu voto, 1 voto. Nada havendo 
mais a tratar a reunião foi encerrada e eu Anilton Moccio secretariei e lavrei a presente 
ata, que depois de efetuada a leitura na próxima assembléia e aprovada vai por mim e 
pelo presidente da mesa assinada

Anilton Moccio Rubens Rodrigues da Cruz
Secretário Presidente


