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Ibirité, 15 de Setembro de 2010.

Senhores Condôminos:

Dando seguimento aos trabalhos de elaboração do novo Estatuto Social do Condomínio Quintas da
Jangada, servimo-nos da presente para encaminhar-lhes a

A Minuta traz em as sugestões feitas pela Comissão de Revisão do Estatuto e traz em as
sugestões enviadas pelos Condôminos, visto que o trabalho foi elaborado de forma democrática e
participativa.

Aproveitamos o ensejo para agradecer novamente a todos os que participaram, enviando críticas e
sugestões, o que foi de fundamental importância para o sucesso e efetiva conclusão dos trabalhos
propostos pela Comissão.

Ao receberem esta Minuta, V.Sªs terão a oportunidade de conhecê-la bem, com vistas a exercerem seu voto
consciente no dia 26/09/2010, por ocasião da Assembléia Geral Extraordinária convocada pelo Síndico,
conforme que também segue anexo, para conhecimento de todos.

Informamos que uma cópia desta circular, bem como do EDITAL DE CONVOCAÇÃO firmado pelo Sr.
Síndico e da Minuta Final do projeto de alteração do Estatuto Social também foram disponibilizados no

do Condomínio: e enviada por escrito para aqueles que não
têm e-mail cadastrado.

Para o bom êxito no encerramento dos trabalhos, será imprescindível a presença de mais que a maioria
absoluta dos Condôminos com direito a voto na referida Assembléia Geral do dia 26/09/2010, às 09h, no
CentroAdministrativo, para votação da matéria.

Portanto, conclamamos todos os Condôminos a participarem da referida Assembléia Geral, visto que a
matéria é de fundamental importância, sendo de responsabilidade de todos o voto de tão importante
assunto.

Cordialmente,
Comissão deAlteração do Estatuto Social

HélioAntônio dos Reis Rodrigo Ricardo
Coordenador I Coordenador II

Minuta Final do Projeto alteração do referido
Estatuto.
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