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Ibirité, 09 de junho de 2010.

Senhores Condôminos:

Atendendo a pedidos e também visando facilitar o trabalho de consulta dos senhores à proposta de revisão do

Estatuto Social do Condomínio Quintas da Jangada, é que encaminhamos novamente a cópia do primeiro esboço de

sugestão de alteração do referido Código.

Esta nova cópia é idêntica à primeira. A única diferença, é que ela traz, em vermelho, as partes que foram alteradas

e/ou incluídas em face do Estatuto Social vigente. Assim, fica mais fácil ainda para a pessoa que estiver lendo,

comparar este primeiro esboço com o texto original ora em análise para alteração.

Com referência aos prazos e modo de manifestação, nada mudou. Ou seja, solicitamos que:

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.

O artigo atual prevê:

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

Ao sugerir a nova redação, V.S.ª deverá, manter o texto como está, e INSERIR, abaixo do texto, em

letra Arial, tamanho 11, cor azul, sua sugestão de como ele deverá ficar, assim:

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

Informamos ainda que esta nova cópia do 1º Esboço de Alteração do Estatuto Social será encaminhada apenas por e-

mail e encontra-se também à disposição de todos no website do Condomínio, a saber:

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

do Estatuto, qual seja:

azul

Exemplo:

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

etica.quintasdajangada@gmail.com

www.quintasdajangada.com.br

e cor-de-rosa

e cor-de-rosa
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Bom trabalho a todos! Aguardamos suas preciosas sugestões!

Atenciosamente,

Comissão de Alteração do Estatuto

Hélio Antônio dos Reis Rodrigo Ricardo

Coordenador I Coordenador II
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