Rio de Janeiro, 11 de Maio de 2010.

A
PROTEL
Rua Alceu Amoroso Lima 1051j. B
Barra da Tijuca
NESTA
ass.:
ref.:

ADMINISTRA(:AO do VILLA BORGHESE
AUDITORIA - MATERIAL DE EXAME

Senhor Gerente,
Tendo em vista a publicat;:l!o, nesta data, da ata de assemblE~ia de
30.03.2010, sirvo-me da presente para solicitar os bons oflcios de V.Sa.s no sentido de que
seja fornecida rela~ao dos proprietarios dos apartamentos e documentas;ao de suporte,
inclusive de procuradores e/ou responsaveis e respectivos endere~os de cobran~a, a ser
examinada em seus pr6prios escrit6rios, pela pessoa que designar acompanhar na realiza~ao
dos trabalhos de auditoria, pois que nenhum documento deixara sua guarda: a exibi~ao e
meramente para captura das suas imagens.
Adicionalmente, gostarlamos de examinar todos os contratos
que tenham side firmados para atender a administra~ao do Villa Borghese, estejam ja
rescindidos ou em vigor, inclusive 0 da pr6pria PROTEL, mas, especialmente. os de presta~ao
de servh;:os de terceirizados como a ASSEMP, alcan~ando os contratos sociais dessas mesmas
empresas e/ou pessoas flsicas. inclusive uma rela~ao completa dos funciomirios que
trabalham e ja trabalharam dentro dos predios e seus empregadores.
A colheita se estende a todas as presta~oes de contas dos
advogados nos recebimentos referentes aos acordos de parcelamento de dividas em
cobrans;a dos proprietarios do Villa Borghese, e a rela~ao de unidades atualmente
inadimplentes. com 0 montante devido global e individual mente e processos judiciais em
andamento.
Relativamente a movimenta~ao financeira, solicitamos extratos
de toda conta corrente da administra~ao. procurando esclarecimento para 0 modo de
movimenta~ilo e pagamento da(s) despesas(s), especial mente conta(s) de investimento, se
houver. com informa~ao do como estao aplicados os recursos acumulados em caixa,
separando especialmente as contas da LIGHT, CEDAE, CEG, carnes de IPTU e taxas que
tenham side imputadas ao caixa do Villa Borghese.
Caso esteja em seu poder. c6pia de protoco!o de prenota~ilo da
conven~iio de condomlnio no cart6rio do RGI e/ou documenta~ao da inscri~ao no CNPJ ou
qualquer informas;ao adicional a esse respeito, esclare~o que 0 exame das atas das
assembleias, e respectivas listas de presen~a, se estendenl aos avisos de recebimento
enviados para convocas;ao e, sabendo que ha filmagem das assembleias com audio,
solicitamos c6pia do inteiro teor das grava~oes, especial mente as de 26/02 e 30/03, que se
veem contestadas.
Aguardamos confirmac,:ao para dar infcio aos trabalhos na tarde
da pr6xima ~exta-feira, as 13 h, quando esperamos se tenha ja rese
Ie te
para a tarefa.

ROBERTO HELY BARCHIL
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