
ASSEMBLEIA 
EXTRAORDINÁRIA

DATA: 14/08/2014 (quinta-feira)
1ª chamada as 19:30h
2ª chamada as 20:00h





1º) CERCA CONCERTINA



Conforme solicitado na última Assembleia fizemos 3 orçamentos para ter ideia de quanto
ficará para colocar a cerca concertina junto com a cerca elétrica (esta que já foi aprovada
utilizando o Fundo de Reserva disponível).

Seguem nos próximos slides os orçamentos para conhecimento e aprovação, lembrando
que para colocarmos a cerca concertina precisaremos juntar mais uns 3 meses de Fundo de
Reserva ou do Fundo Extra, para colocá-la sem rateio extraordinário. Com isso segue para
análise e votação.
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2º) CESTO DE LIXO NAS 
CASAS



Os lixos não podem ficar expostos na frente da casa armazenado em sacos, devem estar
dentro de cesto de lixo, com isso resolvemos disponibilizar aos moradores que tiverem
interesse em adquirir o cesto de lixo de 105 litros com tampa rosca por R$ 45,00
(quarenta e cinco reais) através do formulário de solicitação e autorização do
lançamento do valor no boleto da taxa condominial. O formulário está disponível no site
www.bosquedosburitis.com.br, na portaria e com a administração.

Lembramos que de acordo com o
arts. 11.1 a 11.4 e 12.18 do
Regimento Interno, a partir do dia
01/09/2014 (segunda-feira) serão
notificados e posteriormente
multados os moradores que não
cumprirem com as determinações.

Cesto de Lixo nas Casas

http://www.bosquedosburitis.com.br


3º) DOAÇÕES AO 
CONDOMÍNIO



Estamos com algumas casas reformando, outras que desfazem de objetos
usados, alguns objetos que nosso condomínio precisa, por isso quando sobrar
material ou desfazer de algo (como cimento, tijolo, bloco, textura, piso, pia,
grama, cadeiras, bancos, janela, porta ou portão...) pedimos que verifique com
a administração para doação.

Doações ao Condomínio



4º) ELEIÇÃO DE 
CONSELHEIRO(A) PARA 

RECOMPOSIÇÃO
DE GESTÃO 

ADMINISTRATIVA



Eleição do Conselheiro(a)

Informamos que o Presidente do
Conselho Kuillder Gualberto de
Sousa renunciou ao cargo em
21/07/2014 por motivos
particulares, e com isso gostaria de
saber se temos alguém que quer se
candidatar a vaga de Conselheiro(a)
da administração 2014/2015 para
ser votado(a) e eleito(a) neste
momento pelos presentes.

Compete ao Conselheiro(a) conforme art.
50 da Convenção Coletiva do Condomínio:
- Auxiliar o síndico nas soluções de problemas;
- Dar parecer sobre a realização de despesas
extraordinárias e contratação de funcionários
ou empresas de prestação de serviços;
- Fiscalizar as atividades sindicais;
- Autorizar o uso do de Fundo de Reserva e do
Fundo Extra;



5º) SORTEIO DO
DIA DOS PAIS



Para parabenizar todos os pais, realizaremos o sorteio de um Kit com os itens citados
abaixo, para os pais presentes:

· 01 Kit aparador de Cabelo e Barba;
· 01 Kit aparador de Nariz e Orelhas;
· 01 Desodorante roll-on;
· 01 Colônia desodorante spray;
· 01 Perfume;
· 01 Gel após barba.

Sorteio do Dia dos Pais



INFORMAÇÕES 
COMPLEMENTARES



Informações
-> Vamos participar e dar preferência para a nossa Feira do Bosque toda as terças;

-> Informo a todos que a partir de amanhã (15/08/14) o Livro de Ocorrências dos Moradores não vai ficar na portaria
e sim na administração, para maior sigilo;

-> Vamos utilizar mais o site do condomínio www.bosquedosburitis.com.br, acessar as Atas das Assembleias, as
fotos dos eventos (quem tiver pode enviar para colocar lá), solicitações, fale conosco, divulgar nos classificados,
lançar anúncios, entre outros;

-> Vamos ajudar a chamar os nossos vizinhos para participar das nossas Assembleias Extraordinárias que teremos
todos os meses, para discutir assuntos do interesse de todos;

-> Vamos atualizar os cadastros (nos formulários que foram entregues ou no site) para facilitar a comunicação entre
moradores e administração, envio de e-mails, cadastro de animais e cadastro de suas empresas ou serviços;

-> Estamos organizando em parceria com a moradora Daniela uma feijoada para o dia 13/09/2014 (sábado) a partir
das 13h;

QUALQUER DÚVIDA OU SUGESTÃO ESTAMOS A DISPOSIÇÃO!

http://www.bosquedosburitis.com.br




OBRIGADA!

* Previsão da próxima Assembléia Extraordinária ser em 17/09/14 (quarta-feira).


