VILLA

Circular 08

Rio de Janeiro, 24 de fevereiro de 2010

Prezado Cond6mino,
Com relayao a AGO do proximo dia 26, para melhor orientayao quanto aos itens constantes da
convocayao, inform amos 0 seguinte:
1- Prestayao de Contas: Durante os dois ultimos anos de nossa administrayao, 0 condominio
sempre apresentou saldo credor, estando atualmente com R$ 301.094,29 em conta corrente
e R$ 264.398,93 na conta do fundo de reserva.
Previsao Oryamentaria: Para 0 proximo ano fiscal a previsao oryamentaria continuara no
mesmo valor, isto significa que nao havera aumento de quota condominia!.
3- Ratificayao do Regimento Interno: Os itens polemicos e que receberao sugestOes que
devem ser motivo de sua atenyao:
a) Garagem
b) Piscina e saunas
c) Bar da Piscina
d) Churrasqueira
4- Serviyos Emergenciais:
4.1- Falta de energia: A proposiyao apresentada na reuniao de 10102/20 10 esta em andamento.
Foram executados os serviyos no PC e agora serao atendidos os outros pontos.
4.2- Fornecimento de agua: Ja foram adquiridas 04 (quatro) novas bombas de recalque e
contratada a instalayao das mesmas e do novo sistema de sucyao. Os serviyos ja foram iniciados.
5- Relatorio da Perfcia Tecnica: Mediante 0 resultado da perfcia, cujo relatorio encontra-se
disponivel na administrayao, foram identificados os possfveis problemas causadores da
falta de energia, os quais estao sendo atendidos con forme explicado no item 4.1.
6- Inadimplencia: 0 condominio possui uma inadimplencia acumulada no valor de
R$ 592.298,67. Foi aprovado pelo conselho urn acordo com 0 nosso maior devedor para
pagamento do debito, entretanto, esse acordo nao vern sendo cumprido.

Atenciosamente,

Administrayao do Condominio Villa Borghese
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