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Senhores Condôminos:

Dando andamento aos trabalhos de elaboração do esboço do novo Estatuto Social do Condomínio Quintas da

Jangada, servimo-nos da presente para encaminhar-lhes a Segunda Minuta de sugestão do referido Código.

Esta nova Minuta traz em as sugestões feitas pela Comissão de Revisão do Estatuto e traz em as

sugestões enviadas por Condôminos na primeira fase do processo de elaboração de nosso esboço.

Aproveitamos o ensejo para agradecer a todos os que participaram. As sugestões foram de grande valia e certamente

enriquecedoras!

Outrossim, passamos agora para a próxima fase: ao receberem esta minuta, V.S.ªs terão mais uma oportunidade de

relerem todo o Esboço proposto e criticá-lo uma vez mais, sugerindo o que julgarem conveniente.

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

1º) Todas as sugestões sejam enviadas por escrito, preferencialmente via e-mail, o mais breve possível, até o prazo

máximo de 03/08/2010.

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 pretendam que seja dada ao(s) artigo(s).

O artigo atual prevê:

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

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

tamanho11, cor sua sugestão, assim:

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

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

3º) Solicitamos ainda que todas as sugestões sejam enviadas diretamente para o e-mail da Comissão de Alteração do

Estatuto Social, qual seja: .

Por fim, informamos que este trabalho foi entregue com 03(três) dias de atraso, por motivo de força maior, no que

esperamos ser compreendidos por todos. Mas, como podem ver, o prazo para manifestação dos Condôminos foi

Exemplo:

vermelho

azuis

azuis

verde

“azul”

azul,

e pretos
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igualmente dilatado, para que não haja prejuízo.

Informamos que uma cópia desta circular, bem como da segunda Minuta da Proposta de alteração do Estatuto Social

também foram disponibilizados no website do Condomínio: e enviada por escrito

para aqueles que não têm e-mail cadastrado. Quanto a isto, chamamos a atenção para a importância da diminuição

dos custos e agilidade na Comunicação, que poderão ser alcançados se todos cadastrarem seus e-mails de contato.

Informamos também que nos próximos dias a Comissão enviará correspondência individualizada a todos aqueles que

enviaram sugestões e comentários ao primeiro Esboço.

Bom trabalho a todos! Aguardamos suas preciosas sugestões!

Cordialmente,

Comissão de Revisão do Estatuto

Hélio Antônio dos Reis Rodrigo Ricardo

Coordenador I Coordenador II
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