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Características do Empreendimento 
 

O empreendimento Condômino Edifício Aquaville está localizado em Aquiraz e tem as 

seguintes   características: 

  Tipo de Edificação: residencial/hoteleiro 

  Área do Terreno: 194.559,00 metros quadrado 

  Área construída total: 58.269,38 metros quadrado 

  N° de blocos : 83, com 3 pavimentos cada. 

  Tipos de apartamentos: 

     “A” com uma área de 98,98 M2 

     “B” com uma área de 99,40 M2 

     “C” com uma área de 99,00 M2 

  N°. de apartamentos por pavimento.: 02 unidades com os seguintes ambientes: 

estar/jantar, varanda, suíte máster + wc, suíte reversível + wc, cozinha, área de 

serviço e wc serviço; 

  Área de Lazer:  

Ilha dos Ventos 

Piscina adulta e infantil, 02 quadras de vôlei, 03 quadras de vôlei de areia, 01 

quadra de tênis, apoio com bar / restaurante / banheiro, playground, sauna; 

Ilha dos Coqueiros 

Piscina adulta e infantil, quadra polivalente, apoio com bar / restaurante /          

banheiro, salão de jogos, anfiteatro, 01 campo society;  
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Ilha das Águas 

Piscina adulta e infantil, 01 quadra futebol (grama), 02 quadras de tênis, bicicross, 

fitness Center com piscina, sauna, academia e salão de beleza, heliponto; 

 Lago artificial e jardins 

  

Arquitetura 

Luiz Fiúza Arquitetos 

Arquiteto Responsável:   

Luz Barbosa Fiúza - CREA 3526/D 9ª região 

  

Fundações e Estrutura 

Dácio Carvalho Engenheiros Estruturais S/C 

Eng .Civil Responsável - Dácio de Carvalho 

CREA - 3001/D – 9ª Região 

  

Instalações 

Eng.Civil Responsável - Alexandre Albano Amorim Sobreira 

CREA – 11.621/D – 9ª Região 

Eng.Civil Responsável – Francisco Reginaldo Sales 

CREA  - 9854/D – 9ª Região 
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Administração 

SÍNDICO: 

Walter Romero Castelo Branco 
  

SUBSÍNDICO: 

Rildo de Menezes 
  

CONSELHO CONSULTIVO: 

• Zivaldo Dantas Teixeira 

• Paulo Soares Pacheco Neto 

• Tarcisio José Moreira Coelho 

• Tarcisio  Teixeira de Araújo 

• Ivon Cavalcante Levy 

• Luciana Monteiro Ponte 

 

Atendimento ao Condômino: 

Zilda Moreira de Almeida  

 

Encarregada do Setor Financeiro: 

Mayra dos santos Ramos 

 

SUP. EXECUTIVO: 

Epitácio Alves de Sousa 

 

 

 

O Síndico, Sub-Sindico e Conselho foram eleitos na AGO de 08/02/2015 para o período de 
Fevereiro de 2016 a Fevereiro de 2017. 
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                      REGRAS DE ACESSO AO CONDOMINIO 
 

Classificação de usuários 
 
➢ Proprietário : O titular da unidade e seus dependentes. 
➢ Procurador: Pessoa que recebe delegação registrada em Cartório para representar 

o proprietário quando ausente.   
➢ Inquilino/Locatário: Pessoa a quem o proprietário alugou ou emprestou o 

apartamento. 
➢ Visitante do proprietário: É aquele que o proprietário autoriza, (convidados do 

proprietário) quando presente no condomínio. 
➢ Hospede do Hotel: É aquele que paga estadia temporariamente (pelo hotel), em 

troca de prestação de serviços. Recebe o mesmo tratamento de locatário. 
➢ Time Share: É aquele que tem contrato (plano) com o hotel onde lhe é concedido o 

direito de utilizar a área comum do condomínio.  
➢ Carga / Descarga: É aquele que vem fazer uma entrega de encomenda para o 

apartamento ou restaurante, etc. 
➢ Embarque / Desembarque: Aqueles que vêm buscar ou deixar pessoas. 
➢ Taxistas Credenciados: 07 Vagas. 
 

No condomínio irão circular também: 
 
➢ Profissionais a serviço nos apartamentos; 
➢ Profissionais do condomínio; 
➢ Visitantes diversos (autorizados). 
 

Estacionamento 
 

Cada apartamento possui 02 vagas para estacionamento. Existem mais 300 vagas a 
serem ocupadas por proprietários ou seus visitantes, no máximo de 02 veículos por 
apartamento.    

 
Funcionamento na prática para cada usuário 

 
➢ Proprietário: Ao chegar deverá se dirigir à cancela de proprietário e realizar a leitura 

biométrica no sistema instalado do seu lado esquerdo e quando sua digital for 
reconhecida, sua entrada será liberada automaticamente.  
Obs.: Todo proprietário deverá comparecer à Administração do condomínio para 
realizar o cadastro da leitura biométrica (digital). 
 

➢ Procurador: Ao chegar deverá se dirigir à cancela de proprietário e realizar a leitura 
biométrica no sistema instalado do seu lado esquerdo e quando sua digital for 
reconhecida, sua entrada será liberada automaticamente.  
Obs.: Os procuradores deverão comparecer à Administração do condomínio para 
realizar o cadastro da leitura biométrica, não sendo extensivo a seus dependentes. 
(digital):  

 
      Inquilino / Locatário: Ao chegar deverá se dirigir à cancela de visitante, informando 

na portaria o número do bloco / apartamento do qual irá ficar. O porteiro vai verificar 
se tem autorização do proprietário por escrito, que deve estar com antecedência na 
portaria, caso contrário, o locatário terá que fazer contato com o proprietário, pois seu 
acesso ao condomínio só será possível após a autorização do proprietário 
confirmado pela administração. Após esse procedimento o locatário       receberá um 
adesivo para identificar seu veículo. Lembramos que o mesmo só tem direito a 02 
vagas, ou seja, 02 adesivos.                                                                                   
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   Obs.: O autorizado deverá saber o bloco / apartamento e o nome do proprietário a 

que irá se dirigir. O locatário deverá se identificar apresentando documento para 
comprovar ser a pessoa autorizada. 

 
➢ Visitante do Proprietário: Ao chegar deverá se dirigir à cancela de visitante. Na 

ocasião deverá identificar-se e informar qual bloco / apartamento e o nome do 
visitado. O porteiro fará contato solicitando autorização do proprietário que após 
confirmado o acesso do visitante, o mesmo receberá um adesivo para identificar seu 
veículo. Esta visita ficará registrada em uma lista de controle de visitante, destacando 
o dia, placa do veiculo e quem autorizou a entrada do mesmo.                                                                                                           
Caso o proprietário esteja aguardando um número de visitas além do habitual ex: 
reunião / festa, é necessário informar a administração a relação de visitantes 
autorizados, (os quais não serão anunciados ao chegar), visando agilizar o acesso. 

➢ Na falta de interfone, o visitante aguardará que um funcionário vá até o apartamento 
e informe que na portaria encontra-se uma visita, cabendo ao proprietário autorizar a 
sua entrada.  

➢   
➢ Hospede do Hotel: Inicialmente o hospede fará o check-in na recepção do hotel, e 

receberá um cartão de identificação. Em seguida se encaminhará para a portaria 
central, entrada de visitante, onde o porteiro fará o procedimento de identificação. 

➢  
➢ Carga e Descarga: Existe um adesivo específico que o motorista, depois de 

identificado e autorizado deverá colocar no seu veículo. O mesmo só entrará no 
condomínio com ordem expressa do proprietário – verbal caso este ou seu 
representante estiverem no condomínio. Caso não estejam no condominio só poderá 
haver o ingresso mediante a autorização prévia ou via Administração, que seguirá a 
rotina pré-determinada. Esta rotina será anotada em um livro apropriado. Com o 
intuito de facilitar, solicitamos sempre que possível avisar por escrito a Administração 
com antecedência. 

➢  
➢ Embarque e Desembarque: Após identificação do veículo e as comunicações de 

praxe o motorista recebe o adesivo correspondente.  
➢  
➢ Os Taxistas Credenciados: Existem no momento 07 taxistas autorizados pela 

Administração do Hotel para prestar atendimento aos hospedes e condôminos. 
Todos possuem cadastro biométrico e a Administração do condomínio não exerce 
qualquer gerencia neste serviço e muito menos responsabilidade. 

 
Informações Complementares 

 
             A todos aqueles que desejarem alugar ou emprestar seus apartamentos, 
solicitamos que se comuniquem com a Administração, para preencher uma 
autorização de ocupação temporária, evitando assim perda de tempo quando da 
chegada ao nosso condomínio. Essa autorização pode ser enviada pelo fax 3361-
8343 ou pelo e-mail condominioaquaville@hotmail.com no horário comercial. 
 
 

Considerações Finais 
 

            Mudanças algumas vezes são necessárias e cabe a nós, Condôminos e 
Administradores executá-las e havendo o entendimento necessário e o sucesso 
esperado, todos nós ganharemos. No entanto, o ser humano é avesso às mudanças, 
por sua própria natureza, mas pelas circunstâncias, somos praticamente obrigados a 
mudar em favor de nossa própria segurança e ao encerrarmos, nos colocamos a 
disposição para esclarecer qualquer dúvida e finalizamos com a seguinte frase: “São 
todas as atitudes cabíveis para diminuir ao mínimo as possibilidades de risco”, 
portanto só iremos alcançar o sucesso com sua total participação e principalmente 
colaboração. 

mailto:condominioaquaville@hotmail.com

