COMUNICADO AOS PROPRIETÁRIOS E MORADORES DO VERÃO VERMELHO

O Comitê de Associados da APROVVE, formado em 27 de junho de 2015, vem tornar público o
resultado de suas ações em favor do Balneário Verão Vermelho.
Porém, cabem desculpas pela demora das informações que, em verdade, deve-se ao fato de se
tratarem de assuntos muito peculiares e que necessitaram de estudos preliminares.
Não obstante aos fatos acima e considerando a crítica situação financeira da Associação, informamos
que:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

O Sr. Presidente apresentou sua renúncia ao cargo que ocupa, por motivo de enfermidade, a partir
de 1º de setembro de 2015;
Por conseqüência e de acordo com o Estatuto, assumirá o Vice-Presidente, Sr. Paulo Guimarães,
proprietário e morador;
O atual Sr. Presidente autorizou reduzir o seu pró-labore de 6 para 4 salários mínimos;
O Vice-Presidente, que assumirá a Presidência em 1/9/15, autorizou reduzir o seu futuro prólabore de 6 para 3 salários mínimos;
O Departamento Jurídico autorizou a redução de seus honorários profissionais de 3 para 2 salários
mínimos;
O Contador autorizou a redução de seus honorários profissionais de 6 para 5 salários mínimos;
Estamos contando que os Conselheiros abram mão da isenção de pagamento de suas cotas
mensais, ratificando a solidariedade da Administração e dos Prestadores.

Outro ponto, que entendemos ser de grande importância, foi o deferimento da atual administração,
calcada no artigo 4º, I do nosso Estatuto, em propiciar a adesão de moradores e novos proprietários à
nossa Associação, bem como a re-associação das pessoas que no passado se retiraram e/ou foram
excluídas – ressaltando que a nova adesão não quitará débitos anteriores, sendo objeto de acordos
amigáveis. Entendemos, assim, que o primeiro passo dado pelo Comitê deve ser referendado por
todos, demonstrando o seu interesse pelo Balneário Verão Vermelho com a sua adesão e retorno à
Associação.
O trabalho do Comitê foi reconhecido pela Administração atual e pelo futuro Presidente, razão pela
qual continuaremos dando a nossa contribuição até as próximas eleições em abril de 2016.
Unam-se a nós para que sua voz possa ser ouvida e para que possamos formar um só coro em favor do
Balneário Verão Vermelho.
Atenciosamente,

Comitê
Cabo Frio, 25 de julho de 2015

