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COOHAJ 
 
RECESSO E FÉRIAS COLETIVAS – Tendo em vista que os feriados deste final de ano  
ocorrerão em duas quintas-feiras, comprometendo a produtividade das sextas, a diretoria da 
Coohaj decidiu de comum acordo com os funcionários conjugar o recesso com um período de 
férias coletivas e portanto a Cooperativa não funcionará no período de 22 de dezembro a 4 de 
janeiro.  
DIRETOR RENUNCIA - O diretor do projeto Condomínio Verde da Coohaj e síndico do 
Condomínio Verde Reinaldo Medeiros de Morais renunciou a seu mandato em função de 
excessivas  atividades profissionais assumidas e questões de ordem  pessoal. 
 
CONDOMÍNIO VERDE 
 
NOVO DIRETOR – Em função da renúncia, o Condomínio deverá eleger um novo diretor da 
Cooperativa Projeto Condomínio Verde, para concluir o mandato até 31 de março de 2005, em 
Assembléia marcada para sábado, na sede do Condomínio, às 15:00hs.   
AUDITORIA – Na mesma Assembléia os cooperados deverão deliberar sobre o relatório da 
auditoria e os próximos passos da Comissão de Transição para encaminhar a conclusão do 
desmembramento.O conselho aguarda o CNPJ da nova cooperativa até a próxima semana. 
FEIRA MIX – No domingo dia 07 de dezembro será realizada a 1ª Feira Mix do Condomínio 
Verde, a partir das 10 horas, no salão de eventos da Conveniência Bem-te-vi. Cooperados, 
suas famílias e amigos não podem perder a oportunidade: comidas típicas, troca de tralhas, 
teatro oficina de Origami, fuxico, reciclagem, brechó e muito mais.  
NOVO CONSELHEIRO – O cooperado Luis Alcântara Alves de Souza Júnior foi eleito na 
assembléia do dia 12 de novembro para integrar o conselho da Cooperativa Projeto 
Condomínio Verde em substituição ao cooperado Laycer Tomaz de Magalhães que renunciou. 
 
CONDOMÍNIO PALMAS DO LAGO OESTE 
 
RENOVADO O CONSELHO CONSULTIVO - Foi aprovada na assembléia do dia 04/10/03  a 
renovação do Conselho Consultivo do condomínio, que ficou constituído por: Luis Antonio 
Souza Ribeiro- Presidente, Salomão Abrahim e José Carlos Ramalho, Titulares e Levi G. 
Pereira, Geralda A C. Fernandes e José Francisco de Souza, Suplentes. 
CERCA VIVA – Por decisão do Conselho Consultivo,  lembramos aos cooperados que antes de 
plantar cerca viva na divisa de suas frações devem procurar a administração do condomínio, 
pois determinados tipos de plantas estão proibidos.  
SEGURANÇA – Conforme o regimento interno do condomínio, em seu artigo 21 - “A guarda e a 
segurança das residências são de responsabilidade única e exclusiva do condômino, ou de 
quem em virtude de aluguel, cessão ou empréstimo, resida na sua unidade autônoma” – 
portanto, pedimos aos cooperados que atentem para o fato, pois o “amigo do alheio” está 
atuando  novamente dentro do nosso condomínio. 
PLANTIO – Mantendo a prática dos anos anteriores, estamos plantando milho para alimentar 
os nossos animais. 



CONFRATERNIZAÇÃO – Pretendemos fazer a festa de confraternização de fim de ano de 
nossos funcionários no próximo dia 13 de dezembro. Para que possamos realizá-la, estamos 
aceitando sugestões até o dia 06 do próximo mês. 
 
ÁGUAS CLARAS 
 
ASFALTO – Apesar das promessas do administrador de Águas Claras e do reiterado 
compromisso público do Governador de não entregar nenhum prédio em Águas Claras sem 
asfalto na porta, ainda não foram iniciadas as obras de galeria de águas pluviais e asfaltamento 
do acesso ao Condomínio Residencial Imprensa I, que está entregando o terceiro prédio. A 
assembléia optou por um voto de confiança no governo de que as obras sairão a curto 
prazo,conforme foi garantido pelo administrador Jader Barbosa, descartando a alternativa de 
realizar a obra com recursos próprios e Taxa Extra, orçada em  cerca de 60 mil reais somente a 
rede de águas pluviais. 
ENTREGA DO BLOCO B  201 -  A festa de entrega do Bloco B da quadra 201 teve que ser 
adiada. Planejada para 600 pessoas, tornou-se inviável a sua realização sem o acesso por 
asfalto e sem estacionamento para os 250 a 300 carros esperados. Dessa forma, realizaremos 
a cerimônia de entrega do prédio no dia 6 de dezembro às 11:00hs, com uma confraternização 
dos cooperados do Bloco B, já que os 90 dias de prazo para obtenção do habite-se serão  
contados a partir do dia 28 deste mês.  
RECEBIMENTO DOS APARTAMENTOS – A partir do dia 12 de dezembro os cooperados do 
Bloco B serão agendados para fazer a vistoria e recebimento das unidades, o que deverá 
ocorrer até o final de janeiro. A partir do recebimento da unidade, o cooperado terá acesso para 
medição de armários, cortinas, eventuais reformas que pretenda fazer após o habite-se.  
REGISTRO EM CARTÓRIO – A assembléia alterou decisão anterior e aprovou que o registro 
no Cartório de Imóveis deve ser com as garagens vinculadas aos apartamentos. Caso as vagas 
fossem registradas com matrículas separadas o custo praticamente dobraria. 
TAXA EXTRA -  Em função dessa decisão, foi aprovada Taxa Extra para os cooperados do 
quadra 201 de R$ 121,37  a ser cobrada nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro. 
ALTERAÇÕES HOMOLOGADAS – Foram homologadas as alterações na implantação dos 
projetos do Residencial Imprensa II, quadra 210. 
ALTERAÇÕES NA IMPLANTAÇÃO – Após longo debate a assembléia decidiu, com um único 
voto contra, que os cooperados não poderiam assumir qualquer ônus financeiro decorrente dos 
transtornos provocados pela adequação das garagens, como foi reivindicado por dois 
cooperados.Assim, qualquer ajuste que tenha que ser feito deverá buscar o menor impacto 
possível dentro das disponibilidades de garagens.Os cooperados  agradecem e confiam na 
compreensão dos atingidos, cientes de que um empreendimento cooperativado depende da 
cooperação de todos, que são sócios do projeto, e não consumidores. Não há direitos junto a 
terceiros a serem buscados. A diretoria lamenta igualmente o ocorrido. 
SUBSOLO NA QUADRA 210 – Assembléia aprovou a construção de vagas de garagem no 
subsolo, a serem disponibilizadas como vagas extras para os cooperados, como forma de 
realizar as obras necessárias para implantação do Condomínio em nível e ligação das redes de 
esgoto e águas pluviais nas redes públicas. 
MEZANINO NA 210 – Deixou de ser votada a proposta de construção de um mezanino na 210, 
para viabilizar maior área de lazer. A proposta está disponível no site e a deliberação será na 
próxima assembléia. 
BLOCO E  201 – Dia 11 de dezembro será concretada a primeira laje do Bloco. Mais um prédio 
que sai do chão. 
BLOCO A  210 – Concretada a 15ª e penúltima laje. Alvenaria  atinge a 13ª laje. 
VIADUTO – Iniciadas as obras do viaduto que ligará Águas Claras ao pistão Sul, próximo da 
quadra 210, onde está localizado o Residencial Imprensa II. 
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