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•  COOHAJ  
        
HORA DE MUDAR (2)  – Conforme informamos há um mês, a COOHAJ promoverá eleição para 
substituição de diretores da COOHAJ. Os cargos que deverão ser preenchidos são os de Diretor-
Presidente, Diretor de Projeto de Águas Claras e o de Diretor de Projeto do Lago Oeste. A eleição 
deverá ocorrer na noite do próximo dia 9, quinta-feira, de acordo com a convocação que está sendo 
distribuída juntamente com este boletim. 
 

• CONDOMÍNIO PALMAS DO LAGO OESTE  
 http://www.palmoeste.com.br 
 
FÁBRICA  –  Foi concluída ontem à noite a negociação para aquisição das edificações da fábrica de 
iogurte, nos termos da contraproposta da Assembléia seccional. O contrato está sendo assinado hoje e 
o boleto já inclui a primeira parcela da taxa destinada a essa finalidade, conforme decisão da 
Assembléia. Durante o período de cobrança dessa taxa ficará suspensa a cobrança do Fundo para a 
Rede Hidráulica. Nossa expectativa é completar o valor total em maio de 2001, quando ocuparemos as 
instalações e definiremos uma nova destinação para os prédios (uso coletivo). 
 
 

• CONDOMÍNIO  VERDE 
 
PAVIMENTAÇÃO – Das 13 empresas convidadas para apresentar proposta de pavimentação 
do Condomínio, apenas 6 compareceram. Na assembléia seccional do próximo dia 11, sábado, 
os condôminos deverão classificar as empresas para uma negociação final de preço antes da 
assinatura do contrato, uma vez que poderão ser acrescentados alguns trechos não incluídos 
na proposta original, conforme deliberação da assembléia. Cópia da documentação foi 
encaminhada ao nosso engenheiro consultor, para verificação de eventuais inconsistências 
técnicas. Reproduzimos abaixo a planilha-resumo da reunião de abertura das propostas. 
 
 
  
Empresa Cobertura com 

bloquetes (R$) 
Cobertura com 
asfalto frio (R$) 

Construtora Polo 569.664,63 414.709,94 
Tercon Engenharia 437.789,00 348.658,00 
Tenasa 704.054,93 467.773,09 
Original (se bloquete) / CK Engenharia (se asfalto) 430.747,13 198.336,56 
MR Serv.Terraplanagem 554.037,93 366.782,29 
 

 


