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Nº 36 - 23 de Março de 2001 
 

•  COOHAJ  
 
AUMENTO DA TAXA – A assembléia geral ordinária do dia 17 aprovou um aumento de R$ 
9,00 na taxa administrativa da Coohaj. A partir de abril a taxa que era de R$ 16,00 passa a ser de 
R$ 25,00. Esse foi o único aumento da Coohaj. 
 
CARTÃO VERMELHO – De acordo com os Estatutos da COOHAJ, todos os condôminos 
que atrasarem três meses receberão carta de exclusão da Cooperativa dando um prazo de 30 
dias para ele se regularizar. Após esse prazo, o caso será encaminhado para o escritório do 
advogado, com despesas a serem pagas pelos devedores. 
 
NOVO ENDEREÇO ELETRÔNICO – Conforme estava previsto, conseguimos o registro 
como org na Internet. Assim, o endereço de nossa página passa a ser :  www.coohaj.org.br  E o 
nosso endereço eletrônico coohaj@coohaj.org.br  

 
 

• CONDOMÍNIO  VERDE 
 
HIDRÔMETROS – Acabou a farra do consumo excessivo de água sem controle. Já estão 
instalados 58 hidrômetros. Faltam poucos para que todos os lotes ocupados tenham leitura 
mensal e, assim, podermos controlar o consumo de nossa água. A cobrança do excesso aos mil 
litros/dia autorizados será feita segundo os padrões da Caesb. 
 
ENGENHEIRO FLORESTAL – Já começou a trabalhar no PRAD o engenheiro Shigeo 
Dói. Estamos construindo muro de contenção em  erosão na antiga entrada do Condomínio, perto 
da caixa d’água. 
 
TAPA BURACO – Entre os dias 12 e 16 de março foi feita manutenção com cascalho nas 
ruas Sucupiras e Pau D´Arco. Para variar, a chuva levou tudo. Solução mesmo só com a rede de 
captação de águas pluviais.Como paliativo estamos providenciando quebra-molas, em alguns 
trechos, para desviar as águas 
 
ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA - Da seccional do Condomínio Verde será dia 31 de março, 
às  09h30, na sede do Condomínio. Na pauta, apresentação e votação do relatório de atividades 
do período anterior; prestação de contas; votação do plano de ação para 2001; discussão e 
votação de eventual reajuste da taxa de manutenção em função do plano de atividades aprovado.   
 
TELEBRASÍLIA – A rede de telefones fixos do Condomínio Verde será instalada pela 
Telebrasília  em abril, segundo nos foi assegurado. Estaremos distribuindo brevemente as 
especificações do padrão a ser instalado pelo morador, para receber o telefone. 
     


