Carta circular nº. 02/2017
Assunto: administrativo e financeiro

Vera Cruz, 03 de setembro de 2017.

Preclaro (a) Condômino(a),
Cumprimentando-o (a) cordialmente, encaminho, em anexo, Edital 01/2017 convocatório para a assembleia
geral extraordinária do nosso condomínio.
Aproveito a oportunidade, para registrar a solidariedade desta Administração para com as famílias atingidas
recentemente com a tragédia envolvendo uma das embarcações que operam no sistema de travessia entre
a ilha e a capital do estado e vice-versa. Aliás, atingiu a todos nós ilhéus, baianos e brasileiros. O
CONDOMÍNIO ILHA DO SOL esteve presente, juntamente com a Polícia Militar e demais autoridades
(marítimas e terrestres), de forma participativa – através da nossa PPP – Parceria Público Privado,
auxiliando nas buscas e demais suportes que se fizeram necessários nos dias seguintes ao trágico acidente.
Nos colocamos a disposição para informar que os balancetes encontram-se publicados no nosso portal
oficial na web e para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários enquanto estivermos à frente da
atual a Administração, sempre nos pautando com o propósito que sempre nos norteou: transparência e uma
administração participativa.
Por derradeiro, no próximo dia 09/09/2017, às 10:00 horas, estaremos inaugurando na sala da
Administração do nosso Condomínio, a placa que dará nome ao referido espaço em homenagem ao nosso
então Supervisor Eraldo Barbosa, que faleceu quando ainda no exercício da função, oportunidade em que
CONVIDAMOS a todos que queiram participar do referido ato solene.
Aproveito o ensejo para renovar a Vossa Senhoria, protesto da mais alta estima, consideração e apreço.
Atenciosamente,

Silvio Baraúna
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