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Senhores Condôminos:

Conforme determinado pelo Conselho Deliberativo, esta Comissão foi incumbida da honrosa missão de
cooperar com os Trabalhos de Revisão do Estatuto Social do Condomínio Quintas da Jangada.

Após as primeiras reuniões de trabalho, regadas a muito debate e não poucas consultas a Condôminos e
amigos, é que nos servimos da presente para apresentar-lhes o PRIMEIRO ESBOÇO de sugestão de
alteração do Estatuto Social.

Conforme proposto e aprovado em Assembléia, o trabalho será desempenhado com a maior participação
possível dos Condôminos.

Portanto, sugerimos este primeiro esboço à análise e ponderação de V.Sªs. E que ao longo dos próximos 20
dias, enviem todas as suas sugestões, tudo o que julgarem viável e condizente para a melhoria das regras
que devem reger nosso Condomínio.

O artigo atual prevê:
Artigo 1.º Os Condôminos são os que gostam de carros azuis e amarelos.

Ao sugerir a nova redação, V.S.ª deverá, manter o texto como está, e INSERIR, abaixo do texto,
em letraArial, tamanho 11, cor azul, sua sugestão, assim:

Artigo 1.º Os Condôminos são os que gostam de carros azuis e amarelos.

Para aqueles que estão recebendo esta Circular por Carta, informamos que o 1º Esboço de Alteração do
Estatuto Social encontra-se à disposição de todos também no website do Condomínio, a saber:

1º) Todas as sugestões sejam enviadas por escrito, preferencialmente via e-mail, o mais breve
possível, até o prazo máximo de 20/06/2010;

2º) Para envio das sugestões, sirvam-se da letra “Arial” tamanho “11” cor “ ” dentro do corpo do
texto do Estatuto Social, ou seja, dentro do artigo criticado, já inserindo a nova redação que
pretendem que seja dada.

3º) Por fim, solicitamos que TODAS as sugestões sejam enviadas diretamente para o e-mail da

Para que o trabalho siga de modo organizado e eficiente, solicitamos que:

azul

Exemplo:

Artigo 1.º Os Condôminos são os que gostam de carros amarelos e pretos.
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Comissão deAlteração do Estatuto, qual seja:

Bom trabalho a todos!Aguardamos suas preciosas sugestões!

Atenciosamente,

Comissão deAlteração do Estatuto

HélioAntônio dos Reis Rodrigo Ricardo
Coordenador I Coordenador II
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