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ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DE 17.04.2011

Aos dezessete dias do mês de abril ano de 2011, às OS:30h, em segunda e última chamada,
atendendo convocação para Assembléia Geral Ordinária - AGO, reuniram-se no lote nO 02 do
Conjunto A da Quadra 3.2 - Avenida do Sol, os condôminos: Maria Aparecida Puppim/ Hercules
Antunes (01/B-16); Nicole Monteiro da Silva (01/B-1S); Therezinha Villar Martins (01/C-03);
Emilia Gama Bessa Darriasceno (02/22, 3.2/C-22); Jorge Luiz Emerenciano de Figueiredo (02/7S);
Alceu Luciano Barbosa (02/99, 04/D-17-COM e 3.3/D-11); Rogerio Cesar Mateus Corrêa (04/C-
01-A e 3.lIA-1S); Francisco Rodrigues do Nascimento (04/C-11); Rômulo de Oliveira Neves -
Cônjuge Geisa Leitoguinho Conde (04/C-26); Carlos Roberto Femandes de Oliveira (04/D-01);
Maria Cláudia Pereira Valverde (04/G-1S, 04/G-17); Luiz Carlos Furoni (OS/04, OS/07, OS/07-A,
OS/08, OS/OS-A, OS/09, OS/09-A, OS/09-B, OS/13, OS/13-A, OS/13-B, OS/13-C, OS/20-A-COM,
OS/20-B-COM, OS/20-C-COM, OS/20-COM, 07/06, 09/G-04 e 09/G-04-A); Glauco José Junior
(07/02); Vânia Luiz Brandão (09/A-02); Claudio V. de Oliveira/Vanessa Vieira (09/A-AESP);
Hamilton Walter Avelar Xavier (09/G-09-B); Ronaldo Alves da Silva (10/02); Onofre Bessa
Damasceno - Cônjuge Emilia Gama Bessa Damasceno (3.lIA-12); Tatiane Ribeiro de Araújo -
Cônjuge Edeon Vaz Ferreira Júnior (3.2/A-SO); Raimundo Juciêr Pinheiro Femandes (3.2/B-13);
Walter Antonio Santarém Malva (3.2/C-20); José Dideus Silvestre (3.2/C-34); Heleno Vieira
Borges e Lorena S. Bezerra (3.2/C-36); Nilce Maria Jacobs Freire da Silva (3.2/D-37); Simon
Ribeiro Holanda (3.3/A-02); Humberto Barbosa de Castro (3.3/D-13); K1eber Magalhães de
Amorim (3.4/A-06); Glícia Andrade de Albuquerque Barros - Cônjuge Amaury de Albuquerque
Barros (3.4/B-OS); E OS CONDÔMINOS QUE SE FIZERAM REPRESENTAR POR
PROCURAÇÃO: Helma Leila Ferreira (OllC-l1); Elza Rocha de Souza (01/C-1S, OllC-17); José
da Silva Garrote (01/D-06, 04/D-03, 04/D-l1, OS/OS-B,OS/06, OS/06-A, OS/06-B e 3.2/A-36); Pedro
Bandeira de Mello Parente (Ol/D-IO); Helena de Souza Moreira (02/02); Expedito Caetano Leão
(02/S3, 3.4/B-03); Iassiara Cardoso Pontes de Souza (02/61); Daniela Câmara Machado Malva
(02/69, 09/F-1S); Sergio Luiz Teixeira da Silva (04/B-17, 09/C-12, 09/G-32, 09/G-33, 09/G-34 e
09/G-3S); Pedro Borges de Lemos (04/B-18); Iranilton Araújo de Souza (04/C-03); Antonio Souza
Ibiapina Parente (04/D-04); Simone de Oliveira Neves da Silva (04/D-10); Lygia Maria A. B. de
Mello L Parente (04/E-lO); Paulo Alfredo Mainieri (04/F-01, 04/F-06 e 04/F-10); Wagner Hermeto
(04/F -14); Felipe Emesto Cava1canti Garrote (OS/OS); Arma Patricia Cavalcanti Garrote Soares
(OS/OS-A); José da Silva Garrote/Arthur Garrote Dias (OS/13-D); CG Empreendimentos
Imobiliários Ltda (OS/13-E); Peter William Sterf (OS/14 e OS/19); Ludmilla Gagnor Rodrigues
(07/03); Albanise de Moura Coelho (09/A-OS); Coriolano Barbosa Pacheco (09/C-17); Paulo
Renato Bezerra Duarte (09/D-02); Lara Castanheira Iglezias Dias (09/E-11, 09/E-12); Edwaldo
Idumi Hirata (09/G-06); Índio Luiz Nunes da Rosa Junior (09/G-12, 09/G-12-A e 3.3/C-18); José
Luiz Leal dos Santos (09/G-1S e 09/G-16); Maria Raquel Paiva (09/G-18); Rozangela Maria Da
Silva Nascimento (3.1/A-04); Cesar Carlos Oliveira Dias (3.lIA-24); Lucia Maria Pereira de
Almeida (3.2/A-44); Gustavo Pereira Angelim (3.2/B-43); Mary Machado Evangelista (3.2/D-13);
Agleice Femandes Gonçalves (3.3/A-04); Irací Mendes Gonçalves (3.3/A-1S); Sônia Maria Ferreira
da Silva Avolio (3.3/A-24); Adilidia Santos Paschoal (3.3/A-30, 3.3/A-32); Adriana Corral Tacaci
Michelis (3.3/B-OS); Fabiola Orlando Calazans Machado (3.3/C-20); Miguel Gomes da Silva
(3.3/D-19); Mary Ângela C. Moraes (3.3/D-21); Washington José de Lyra Junior (3.3/D-23); Karen
Bezerra Rocha (3.3/D-27); Curths Nunes Cortes (3.4/A-20); Luis Femando Veiga Avalone (3.4/D-
03), para deliberarem sobre os seguintes assuntos: 1 - discutir e votar o Relatório e as Contas da
Administração do Condomínio relativos ao exercício anterior (art. 9°, inc. lU, alínea "a" da
Convenção); 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 (art 9°, inc. lU, alíneas "b" e "e" da Convenção); 3 - fixar o pró-Iabore do
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Síndico para o próximo período (art. 9°, inc. lU, alínea "c" da Convenção), e do Subsíndico; 4
- eleição de Síndico e Subsíndico. O Síndico, SI. Edeon Vaz Ferreira Junior, abriu a Assembléia
que elegeu os condôminos SI. Carlos Roberto Fernandes de Oliveira (04/D-OI) e o Sr. Rogerio
Cesar Mateus Corrêa (3.11A-18) ) para Presidente e Secretário da mesa respectivamente, aceitos por
unanimidade dos presentes. O presidente leu o Edital de Convocação e em seguida a Ata da
Assembléia anterior, realizada em 27/02/2011, colocada em votação, foi aprovada com 81 votos a
favor e 1 abstenção. Item 1: O presidente convidou o síndico, o SI. Edeon, para que apresentasse o
relatório de atividades e a prestação de contas. O SI. Edeon leu o relatório de atividades, que vai
anexo à presente ata. Em seguida o Presidente da mesa convocou o Presidente do Conselho
Consultivo e Fiscal para pronunciar-se sobre a prestação de contas. O presidente do Conselho
Consultivo e Fiscal, Sr. Glauco José Junior (07/02), leu o Parecer do Conselho, também anexado à
presente Ata, com indicativo pela aprovação das contas do Condomínio referente o período de
março de 2010 à fevereiro de 2011. O condômino SI. Humberto (3.3/D-13) questionou sobre o
projeto da área de lazer da Qd. 3. O SI. Edeon informou que o projeto dependia da venda do lote do
condomínio. E como não foi possível realizar a venda do lote, pois a única proposta apresentada era
inferior ao valor mínimo determinado em Assembléia, não foi dado sequência ao projeto. Mas o
lote será colocado a venda novamente para a retomada do projeto. Em continuação, foi posto em
votação o relatório de atividades apresentado pelo síndico e a prestação de contas do período de
março de 2010 à fevereiro de 2011 que foi aprovada com 83 votos a favor e 1 voto contra. Item 2:
O presidente convidou o síndico para apresentar a proposta de orçamento ordinário anual. O -
Américo (3.2/D-37) questionou se as propostas deveriam ser apresentadas pelos candidatos
síndico. O SI. Edeon informou que as despesas ordinárias são independentes da futura gestão e
apresentou informações sobre as receitas e despesas do condomínio, concluindo que as despesas
vem sendo superiores às receitas, portanto resultando em déficits. O síndico, Sr. Edeon, propõe que
para restabelecer o equilíbrio financeiro a taxa ordinária seja estabelecida em R$ 230,00 (duzentos e
trinta reais) para pagamento até o dia 15, sendo que com pagamento antecipado até o dia 6 de cada
mês haveria um desconto e a taxa sairia por R$ 207,00 (duzentos e sete reais). O SI. Américo
alegou que outros condomínios cobram mais, mas oferecem mais recursos. O SI. Edeon respondeu
que o RQS tem a peculiaridade de ter muitas portarias em regime de 24 horas, o que consome
muitos recursos financeiros. O Sr. Humberto questionou como o condomínio tem feito para cobrir o
déficit. O SI. Edeon informou que tem sido usado o fundo de reserva para cobrir o déficit. O Sr.
Glauco, presidente do Conselho, informou que a questão do déficit tem sido tratada no Conselho e
que na última reunião do Conselho decidiu-se apoiar a proposta de aumento da taxa. O presidente
convidou os candidatos da Chapa 1 para apresentação de sua proposta de orçamento anual. O SI.
Walter (3.2/C-20), candidato a síndico, apresentou suas propostas para a execução do orçamento
anual. O SI. Simon (3.3/A-02), candidato a subsíndico, apresentou sua visão de vida em
condomínio e a sua disposição de trabalhar pelo condomínio. O presidente convidou os candidatos
da Chapa 2 para apresentação de sua proposta de orçamento anual. O SI. Américo, candidato a
síndico, iniciou lamentando o baixo comparecimento dos condôminos na assembléia. O SI.
Américo solicitou que seja publicado em jornal de grande circulação o edital de convocação. O
Presidente da Assembléia apresentou a publicação do edital de convocação da assembléia no Jornal
de Brasília edição de 18/03/2011. O SI. Américo solicitou vista dos documentos dos candidatos. O
presidente comunicou que o processo eleitoral foi conduzido pela comissão eleitoral, que analisou
os documentos e que houve tempo para questionamentos anteriormente. O SI. Américo falou que da
assembléia passada para esta houve mudança nas certidões exigidas, reduzindo-se de três para duas
certidões. O Sr. Américo protestou que não foi notificado do sorteio das chapas e que deveria ter
participado do evento. O SI. Américo falou que a lista de condôminos disponibilizada à sua chapa
não continha o telefone dos condôminos e que a outra chapa, ligada a Administração atual, teve
acesso não só a esses telefones, mas também fez uso do telefone da administração do Condomínio.
O SI. Edeon refutou a acusação e respondeu que a mesma lista de condôminos foi apresentada às
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duas chapas. A Sra. Nilce (3.2/D-37) alegou que o condomínio forneceu ilegalmente os seus dados
pessoais a uma pessoa do condomínio. O Sr. Edeon solicitou que a Sra. Nilce provasse o alegado. O
Sr. Américo passou, então a apresentar sua proposta de execução do orçamento anual. O Sr.
Américo esclareceu que buscará a adequação do projeto urbanístico existente junto a empresa
Topocart. O Sr. Américo acusou que as atas do conselho fiscal são sigilosas, sem acesso pelos
condôminos .. O Sr. Edeon pediu parte e informou que sobre a regularização será necessário novo
contrato, não necessariamente com a Topocart, pois o contrato com ela está encerrado e que será
feito nova licitação e que a Topocart, se quiser, participe do certame. O Sr. Glauco informou que as

. ,.atas do conselho estão disponíveis para os condôminos e não são sigilosas como alegado pelo Sr.
Américo. OSr. Walter refutou a acusação do Sr. Américo de que estaria utilizando a estrutura do
condomínio. O Sr. Américo concluiu sua apresentação e passou a palavra ao candidato a
subsíndico. O Sr.H~berto expressou sua indignação com a votação por procurações e que mesmo
sendo legal deveria ter um limite a isso. O presidente colocou em votação as duas propostas para a
taxa ordinária do condomínio. Primeira proposta: Taxa de R$ 230,00 (duzentos e trinta reais) para
ser paga até o dia 15 de cada mês e com desconto de 10% para pagamento antecipado até o dia 6 de
cada mês; portanto pelo valor de R$ 207,00 (duzentos e sete reais). Segunda proposta: manter a taxa
pelo valor atualdeR$ 160,00 (cento e sessenta reais). Posto em votação, foi aprovada a primeira
proposta com 75 votos a favor 'e 37 votos contrários. Item 3: O presidente informou que não houve
propostas pelas chapas de alteração dos pró-labores, então .que a proposta seria de manter o valor
atual. A Sra;' Maria Aparecida Puppim (01/B-16) propôs a manutenção do vínculo do salário do
síndico e subsíndica com o. salário mínimo. Colocado em votação, a proposta de manter o pró-
labore do síndico esubsíndico, respectivamente, em 8 e 3 salários mínimos foi aprovado com 92
votos a favor e 24 contra. Nada mais havendo a ser tratado, às llhOOmin foi encerrada a Ia parte da
Assembléia: Na. segunda parte da Assembléia, destinada às Eleições Gerais, a Chapa 1 "Pelo
Trabalho", úbteve 134 votos, a Chapa 2 "Esperança Renovada", obteve 104 votos e ocorreu 01 voto
nulo, de forinà que foram' eleitos para Síndico o Sr.Walter Antonio Santarém Malva e para
Slibsíndicü o Sr. Simon Ribeiro de Holanda, com mandato de 01.05.2011 até 30/04/2012. E eu,
Rogerio Cesar Mateus Corrêa; Secretário da Mesa, lavrei a presente Ata, que vai por mim assinada
e pelo Presidente, Gados Roberto Fernandes de Oliveira. Brasília-DF, 17 de abril f 2011.

t12-~~
Rogerio Cesar Mateus Corrêa

Secretário
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