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Camaçari, 03 de maio de 2021. 

 

Aos Condôminos do Condomínio Canto do Sol 

Assunto: 03 meses de uma Nova Gestão. 

 

Prezados Condôminos, 

Conforme deliberado na assembleia do dia 07.02.2021, a Chapa Renovação composta por Fábio Souza 

(síndico), Walter Virolli (subsíndico) e Hildeberto Leite (suplente) foi eleita com expressiva votação para 

assumir a nova administração do Condomínio Canto do Sol.  

 

Completaremos no dia 08.05.21 três meses de uma nova gestão. Não tem sido fácil até aqui, muitos 

problemas encontrados e várias frentes de trabalho. Estamos fazendo o levantamento de todas as carências, 

pendências, erros que fizeram e fazem parte da rotina administrativa do nosso condomínio. Não mediremos 

esforços para realizar uma grande gestão, objetivando as melhorias e a modernização do nosso condomínio.  

 

Contamos com a colaboração de todos vocês no sentido de cumprir as disposições da nossa Convenção e do 

Regimento Interno. Estamos no caminho para o melhor! 

 

Aproveitamos o ensejo para enumerar algumas informações importantes: 

 

1) É necessário fazer o pagamento pontual da taxa de condomínio; 

2) Precisamos manter atualizado o cadastro dos proprietários. Você é importante para nós! Participe!        

Envie um e-mail para www.cantodosol36@gmail.com e saiba maiores informações;                                                                

3) Executamos pequenas mudanças como: melhorias na entrada do condomínio, limpeza das áreas e vias 

públicas, operação tapa buraco, operação praia limpa, reformulação do site em andamento e muitas outras 

ações estão a caminho; 

4) Organizamos com o apoio de alguns membros, uma comissão de trabalho voluntário para atuar junto ao 

síndico em campos variados; 

5) Está  em andamento (conforme solicitado) a Auditória dos últimos 04 anos para que todos tenham 

conhecimento da “saúde” financeira do condomínio; 

6) Convocaremos para o dia 06.06.2021 uma assembleia para  apresentarmos alguns números preocupantes e 

tomarmos decisões importantes para que possamos seguir com um trabalho pautado na transparência das 

informações e balancetes mensais. É IMPORTANTE A PRESENÇA DE TODOS. A Renovação Chegou!  

 

 

Condomínio Canto do Sol 

Gestor: Fábio Souza  
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