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A administração está ampliando 
os canais de comunicação com os 
moradores! Além deste jornal mensal, 
inauguramos também a página oficial 
no Facebook/solardebrasiliaoficial

Veja o que foi feito até hoje para tranquilizar e garantir 
os direitos dos condôminos frente à regularização



Nossa Mensagem

Este ano nosso Condomínio 
completa 24 anos e estará vi-
vendo o momento mais im-

portante de toda a sua existência: - a 
regularização! Depois de tantos anos 
de posse e insegurança jurídica, final-
mente, iremos adquirir da TERRA-
CAP a titularidade dos nossos lotes, 
após o que podemos ostentar com 
orgulho a escritura definitiva da nossa 
terra.  A publicação do Edital de Ven-
da Direta do Solar de Brasília, que 
ocorrerá nos próximos dias, marcará 
o inicio de uma nova fase na vida do 
Condomínio.

 A fase inicial do Solar de Brasília, 
em 1994, foi marcada por inúmeras 
batalhas judiciais na tentativa, feliz-
mente vitoriosa, de consolidar a posse 
e a existência do Condomínio. Essa 
fase também foi palco de distintas 
visões e disputas internas para se de-
terminar o futuro do Solar. A partir de 
2005 o Solar de Brasília passou a vi-
ver uma fase dourada de crescimento, 
onde obteve a Licença de Instalação 
e foram realizadas as principais obras 
de infraestrutura do Condomínio, 
como: sistema de captação de águas 
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pluviais, implantação da rede de fibra 
ótica, instalação do sistema de interfo-
ne, sistema de controle automatizado 
das portarias, sistema de monitoramen-
to e a construção da área de lazer. Nes-
ta segunda fase, nosso Condomínio se 
consolidou definitivamente, passando 
das primeiras casas e poucos moradores 
para as atuais 1.200 residências e mais 
de 6.000 moradores. 

 A nova fase que se inicia com a re-
gularização, trará, em março de 2019, a 
oportunidade dos condôminos escolher 
uma nova Administração. Esperamos 
que se apresentem várias chapas con-
correntes formadas por pessoas de bem, 
interessadas em manter o alto padrão 
de qualidade de vida que desfrutamos 
hoje no Solar.  Abrindo essa 1ª edição 
do Jornal do Condomínio Solar de Bra-
sília, que a partir de agora passará a ser 
mensal, a Administração expressa a to-
dos os condôminos seu compromisso 
de continuar trabalhando com empenho 
para que o Solar continue sendo o me-
lhor condomínio de Brasília! Esse é o 
nosso desejo e, acreditamos, ser o dese-
jo de todos que aqui vivem.

Pedro Humberto - Síndico

• Que na AGO realizada dia 26 
de março passado, a Prestação 
de Contas da Diretoria de Admi-
nistração referente ao exercício 
de março/2017 a fevereiro/2018, 
com parecer favorável do Conse-
lho Fiscal, foi aprovada por unani-
midade com 269 votos favoráveis.

• Também foi aprovada por 
maioria absoluta, 241 votos fa-
voráveis x 28 votos contrários, a 
proposta da Administração para 
redução do valor da Taxa Ordiná-
ria de  R$ 640,00 para R$ 560,00 e 
R$ 504,00 (desconto de 10%). Os 
novos valores passam a vigorar a 
partir de abril de 2018 até feverei-
ro de 2019. 

• O Plano de Investimento Anu-
al para o exercício março/2018 
a fevereiro/2019 (PIA 2018/19), 
também foi aprovado por unani-
midade com 269 votos favoráveis. 

• A Proposta Orçamentaria Anu-
al para o exercício março/2018 a 
fevereiro/2019 (POA 2018/19), 
que orienta e disciplina a aplica-
ção dos recursos financeiros do 
Condomínio também foi aprova-
da por maioria absoluta, com 266 
votos favoráveis X 03 votos con-
trários.

• A proposta de reajuste de 3 % 
no valor do Pró-labore da Direto-
ria de Administração, conforme 
recomendado pelo Sindicato dos 
Síndicos foi aprovada pela maio-
ria, com 213 votos favoráveis X 
56 votos contrários.

• A homologação do acordo tra-
balhista firmado pelo Condomínio 
com a funcionária Sra. Edleuza, 
a pedido da mesma, foi aprovada 
por unanimidade com 269 votos 
favoráveis.

 Você não pôde comparecer à 
última assembleia? Encontra-se 
disponível no site do Condomínio 
o vídeo completo da AGO para 
você assistir e conferir quantas 
vezes quiser. 

Você Sabia?

Foto: Bárbara Cabral/Esp. CB/D.A Press



De olho na Regularização

Na medida em que o processo de 
regularização do condomínio 
se encaminha para a fase final, 

a Administração gostaria de relembrar 
o que já foi feito até hoje para tranqui-
lizar e garantir os direitos dos condô-
minos frente à regularização:
 Hoje não temos nenhum lote em 
Área de Parcelamento Condicionado, 
em Área de Proteção Ambiental, ou 
com risco de inabilitação. Graças às 
obras realizadas entre 2005 e 2008, 
sob a supervisão da Secretaria de Es-
tado de Meio Ambiente e Recursos 
Hídricos (SEMARH), foi identificada 
a área de nascente, possibilitando na 
época, a transferência dos lotes que se 
encontravam nessa região para áreas 
sem impedimentos, dentro do pró-
prio condomínio. A Secretaria tam-
bém acompanhou as obras de águas 
pluviais, além da pavimentação, rea-
lizados pela administração da época, 
dentro dos parâmetros e padrões am-
bientais exigidos. Influenciando hoje 
pela sua qualidade, o valor a ser aba-
tido pelas benfeitorias realizadas pelo 
Solar.
 Foi identificado e corrigido pela 
Comissão de Regularização, o pro-
jeto urbanístico realizado pela Terra-
cap, que detectou diversos erros de 
membramento, inclusive na área de 
comércio. O projeto urbanístico foi 
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devolvido à Terracap e demais órgãos 
responsáveis, para as devidas corre-
ções apontadas pela Comissão e deve 
ser apresentado em breve. 
 A administração congelou o valor 
de mercado dos lotes, por meio da as-
sinatura do Acordo com a Terracap, 
em novembro de 2017, garantindo aos 
condôminos, que o valor de mercado 
de R$398.000,00 não aumente no de-
correr do processo de regularização, 
a ser descontado ainda desse valor o 
custo das infraestruturas básicas exis-
tentes no Solar, bem como e, princi-
palmente,  a valorização decorrente 
dessas benfeitorias. 
 Os moradores que desejam pagar 
o lote à vista, mas não possuem o va-
lor integral, podem recorrer a um fi-
nanciamento com a Poupex ou outras 
instituições bancarias, para realizar o 
pagamento com os 25% de desconto. 
A contratação de um profissional para 

A administração está ampliando os canais de comunicação com os 
moradores! Além deste jornal mensal que veio para deixá-los por 
dentro das informações mais relevantes, para atender aqueles que 
são mais íntimos da tecnologia, inauguramos também a página oficial 
no Facebook/solardebrasiliaoficial, onde serão replicadas as notícias 
e informativos postados no site: solarbsb@org.br. 

revisar os cálculos sobre os valores 
dos lotes bem como as benfeitorias 
realizadas e a valorização decorrente, 
levantados pelo Coronel José Antunes 
Cardoso Amaral, membro da Comis-
são de Regularização. O profissional 
constatou estarem corretos e sem dis-
crepâncias os números levantados. 
 Avisamos aos moradores, que a 
regulamentação dos muros e guaritas 
depende da discussão e da redação fi-
nal, da minuta do projeto de lei, que 
atualmente, se encontra sob a respon-
sabilidade da Secretaria de Estado 
de Gestão do Território e Habitação 
(SEGETH). Após as análises iniciais 
deverá entrar em pauta na CLDF, ter 
audiências públicas onde serão discu-
tidas em plenário as reinvindicações 
dos cidadãos. Nesse momento será 
muito importante o comparecimento 
em massa dos condôminos para de-
fender a manutenção dos nossos mu-
ros e portarias.

Informação oficial é tudo de bom!



Quanto vale a nossa 
segurança?

A segurança que os muros e gua-
ritas trazem, é um diferencial 
para quem mora em condomí-

nio. Por isso, o Solar de Brasília, con-
ta também com um avançado sistema 
de monitoramento para reforçar ainda 
mais a segurança das mais de 1200 re-
sidências, além dos comércios locais, 
que permeiam as entradas do condo-
mínio. 
 Violência na região - Segundo 
especialistas em Segurança Pública, 
como Antônio Flávio Testa, a segu-
rança está ligada a muitos fatores: re-
giões com pouco comércio e poucas 
rotas de fuga, por exemplo, são mais 
seguras. Penínsulas e condomínios 
fechados também, pois dificultam a 
fuga de bandidos 
 Nos bastidores - Há 15 anos 
acompanhando de perto o desenvolvi-
mento do Solar de Brasília, o Gerente 
de Segurança, Julio Martins, começou 
a trabalhar no condomínio como por-
teiro. Hoje, é o responsável por coor-
denar a equipe de segurança e o trei-
namento do pessoal a cada três meses. 
Martins afirma ter acompanhado de 
perto o índice de violência diminuir 
na região. “O novo sistema deixa tanto 
os moradores quanto a própria equipe 
de porteiros e vigilantes mais segu-
ros. Com ele, conseguimos identificar 
tudo em tempo real, nossa segurança 

e vigilância de 24 horas funcionam de 
maneira preventiva e eficiente” infor-
ma.  
 Julio Martins relata que no início de 
2017 a equipe de segurança do Solar 
impediu um assalto à padaria Pão Dou-
rado. O operador das câmeras percebeu 
a movimentação estranha e acionou os 
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Supervisor Ednaldo da Silva, Gerente de Segurança Júlio Martins e o Operador de CCO Alan Marques

vigilantes do condomínio, que se diri-
giram até o local e chamaram a polí-
cia. Os suspeitos foram flagrados com 
simulacros de arma branca e arma de 
fogo. Segundo o Gerente de Segurança, 
desde então, não houve mais nenhuma 
ocorrência nas dependências do condo-
mínio e nos comércios limítrofes. 


