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Carta circular nº. 02/2016 

Assunto: administrativo e financeiro 

 

 

      Vera Cruz, 15 de fevereiro de 2016. 
 

 

 

Prezado (a) Condômino(a), 

 

Cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me da  presente para encaminhar, em anexo, os boletos 

condominiais referentes aos meses de FEVEREIRO a SETEMBRO de 2016, uma vez que, conforme errata 

anexada à Carta Circular 01/2016, devido à mudança impostas pela FEBRABAM com relação às carteiras 

de cobranças bancárias relativas aos condomínios, tivemos que implementar mudanças nas confecções dos 

boletos e procedermos ajustes junto com o banco que operamos, o que demandou tempo e burocracia.  

 

Nesta oportunidade, segue em anexo, ainda, o Edital de convocação para a Assembleia Geral 

Extraordinária, a fim de que possamos discutir matérias voltadas para o nosso condomínio, máxime pelo 

crescimento habitacional nos últimos tempo e a necessidade urgente de adequarmos o mesmo à realidade 

em que vivemos e convivemos.  

 

Reiterando comunicações anteriores e com o intuito de facilitarmos as comunicações e informações no 

nosso dia-a-dia, solicitamos a você, condômino,  que ainda não informou o CPF o faça com a maior 

brevidade, pois para contabilização por parte do BRADESCO nos recebimentos das taxas condominiais 

haverá necessidade doravante, bem como seus respectivos endereços eletrônicos (e-mails), através dos 

endereços: condoilhadosol@uol.com.br e s.barauna@uol.com.br ou através de contato telefônico com 

este missivista pelo telefone (71 98828-8251). De igual sorte, mantenha em dia os seus dados cadastrais, 

pois, assim, jamais ficará sem receber informes diversos por parte da administração do ILHA DO SOL 

relacionados ao seu patrimônio. 

 

Aproveito o ensejo para renovar a Vossa Senhoria, protesto da mais alta estima, consideração e apreço. 

Atenciosamente, 

 
Silvio Baraúna 
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