Sociedade de São Vicente de Paulo

Carta 052/T/2018

Rio de Janeiro, 06 de março de 2018.

Ao
CM Goiânia
A/C: Cfd. Gaspar Luiz Martins
Av. Paranaiba, QD. 102 Lote 12 Nº 500 – St. Central
Goiânia/GO
CEP: 74020-010
Estimado Confrade,
LOUVADO SEJA NOSSO SENHOR JESUS CRISTO!
Conforme foi comunicado na circular 025/P/2016, no qual informa sobre a emissão de
boletos bancários e seus registros, em que o texto segue abaixo:
“Os custos que tivermos na emissão/registros de boletos e também seu cancelamento,
quando ocorrer, serão repassados aos Conselhos Metropolitanos, que também aconselhamos
repassar às suas unidades subordinadas, caso não seja o responsável direto pela ação de
inadimplência ou quanto à atualização das informações no sistema, pois é a forma mais didática
que entendemos de fazer com que todos se esforcem se comprometam com uma gestão séria e
que inspire confiança.”
Contudo, a partir de agora começaremos a repassar às unidades os valores destes,
conforme já havíamos informado anteriormente, e começaremos com a Coleta de Ozanam, por
se tratar de boletos emitidos em nossa gestão, informamos que cada boleto registrado custa R$
2,00 e boletos não pagos custam mais R$ 2,18 após 60 dias de registro bancário.
Para este Conselho Metropolitano foram emitidos 74 boletos, no qual 23 não foram
quitados, portanto a inadimplência com relação aos boletos não recolhidos são de R$ 96,14 que
poderá ser depositada na Conta do Conselho Nacional do Banco Bradesco, C/C 031550-8,
agência 1791-4 e nos enviar o comprovante para o e-mail administracao@ssvpbrasil.org.br nos
informando do que se trata.
Contamos com a caridade e zelo deste Metropolitano para que possamos cumprir
o que é proposto e assim darmos continuidade aos propósitos desta gestão.
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Sociedade de São Vicente de Paulo

Aproveitamos o ensejo para reiterar nossos protestos de elevada estima e
consideração. Rogando a São Vicente de Paulo e ao Beato Frederico Ozanam, que os cubram de
benções e prosperidade.
Fraternalmente,

CRISTIAN REIS DA LUZ

Valter Antônio de Araújo

Presidente/CNB

Tesoureiro

Roberto Soares Bernardo
Segundo Tesoureiro
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