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Alteração  no  Conselho Fiscal 
 
 O Sr Rodrigo S. de Moura Nunes, 
deixou a Coordenação do Conselho 
Fiscal,  por  ter  vendido sua 
propriedade no Condomínio. Em seu 
lugar,  assumiu o  Condômino  Rodrigo 
Ricardo, como Coordenador do  
Conselho Fiscal. A  sra. Maria de 
Lourdes Diniz,  suplente, assumiu a 
vaga do Condômino Rodrigo Ricardo, 

como membro  efetivo  do  referido 
Conselho. 
 
 O Condomínio agradece  ao  ex-
Coordenador   que  nos  deixa,  por  sua  
sempre  dedicada  e  profissional  
atuação  e  deseja   ao  Sr. Rodrigo  e  à  
sra. Maria de Lourdes,  proveitoso   
trabalho  em  suas  novas  funções.  
 

 



Revisão do Estatuto 
 

A segunda Minuta  do  Projeto de 
Revisão do Estatuto  já  foi remetida  
aos Condôminos,  para  apresentação 
de novas sugestões, até o dia 03 / 08 
próximo.  Essa Minuta está  redigida  
com a seguinte  estruturação : 
 
* letras  pretas  :  Estatuto  hoje  em  
vigor 
* letras vermelhas :  sugestões  

apresentadas  pela  Comissão de 
Revisão 
* letras  verdes   :  sugestões 
apresentadas  pelos  Condôminos 
 
 Caso algum  Condômino  queira 
apresentar novas sugestões  deverá  
fazê-lo  em  letras  azuis,  logo abaixo  
do  artigo  ou  item que  sugere alterar. 

 
Praças  e  Festa 
 

O Condomínio está  
programando para  breve,  a  reforma 
de  suas  praças,  para  se  tornarem  
locais  mais  belos e aprazíveis.    
 

Está também  começando a 
planejar  sua  “Festa  das  Crianças”,    
que  será  realizada  no  próximo  mês 
de outubro,  em  data e local  a serem 
definidos, segundo  a melhor 
conveniência dos Condôminos, após 

consulta que está sendo feita, por 
amostragem.  
 

A  Comissão Organizadora está 
em fase de formação, sob a 
coordenação da sra. Débora Natércia. 
Quem quiser se dispor a participar, será 
muito bem-vindo. Para tanto, basta 
entrar em contato através do E-mail : 
festa.quintasdajangada@gmail.com     

Desde já contamos com a 
participação de todos!  

Esgoto à céu aberto 
 

Noticiamos no Informativo 002 / 
10,  o  problema  do  esgoto  à  céu  
aberto,  que corre  pela  rua,  em frente 
ao Condomínio.   As  Obras  de  
canalização desse esgoto já foram 

iniciadas,  estando  sendo  lançados  os  
tubos,  em  toda a rua Itapoã.  
Acreditamos que, em breve,  o assunto  
estará   resolvido!  
 

 
Novo horário da Secretaria 
 

Principalmente para atendimento 
dos  Condôminos que não moram no  
Condomínio,  está  sendo  montado  
pela Administração,  um  esquema  
especial de funcionamento da 
Secretaria,  nos  fins de semana. 

Em breve essa  nova  facilidade  
estará disponível,  para  atendimentos  

diversos e,  inclusive,  para a efetivação  
da  identificação digital  das  pessoas 
autorizadas  a  ingressarem  no  
Condomínio, que  moram  fora,   e  que  
não  tinham  como  comparecer  à  
Secretaria,  durante a semana.    

    
Participe  com  suas  sugestões e críticas,   na  montagem  desse  Informativo,  

através  do  E-mail:   informativo.quintasdajangada@gmail.com 
MDB/. 


