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COOHAJ 
 
DESMEMBRAMENTO HOMOLOGADO – Assembléia Geral da Coohaj homologou o 
desmembramento do Condomínio Verde. O processo será concluído tão logo a nova 
Cooperativa esteja institucionalizada, com o CNPJ próprio. Será firmado contrato entre a 
Coohaj e a nova Cooperativa para regulamentar direitos e obrigações que ainda subsistirão. 
 
ELEIÇÕES – No dia 27 de março próximo serão realizadas as eleições para a nova diretoria da 
Coohaj. Em anexo a este Boletim os cooperados estão recebendo o Regimento Eleitoral que, 
entre outras coisas, fixa o prazo para a inscrição de chapas ao pleito. Participe. 
 
COMISSÃO ELEITORAL – No dia 08 de março teremos Assembléia para homologar o 
Regimento Eleitoral, o mesmo das eleições de 2002 e eleger a Comissão Eleitoral. 
 
REVISÃO DO ESTATUTO – Assembléia Geral Ordinária de 27 de março deverá deliberar  
sobre ajustes ao Estatuto da Coohaj, determinados pelo desmembramento do Condomínio 
Verde e o novo Código Civil, além de atualização eventual. 
 
CONDOMÍNIO VERDE - desmembrado da Coohaj 
                    
BOLETOS – Atendendo solicitação da nova Cooperativa, apesar do desmembramento já ter 
sido homologado, a Coohaj emitiu ainda este mês a cobrança do Condomínio Verde em seu 
Boleto normal. Acreditamos que este seja o último. 
 
SUCESSO – A Diretoria da Coohaj deseja o maior sucesso ao Condomínio Verde na sua 
caminhada para a superação dos entraves existentes e a obtenção da regularização no menor 
prazo possível. 
 
CONDOMÍNIO PALMAS DO LAGO OESTE 
 
GUIA DO COOPERADO -  Solicitamos aos cooperados que leiam atentamente a Convenção e 
o Estatuto Interno do Condomínio Palmas do Lago Oeste, para evitar futuras divergências com 
a Administração. Os que não possuírem o Guia do Cooperado devem entrar em contato com a 
COOHAJ e solicitar o seu exemplar sem nenhum custo  ou acessar o site: www.coohaj.org.br 
 
CASCALHAMENTO -  Assim que as chuvas permitirem será feito o cascalhamento nas ruas 
onde o acesso está quase impraticável e na rua principal do condomínio. 
 
CADASTRO – É muito importante que todos os condôminos atualizem seus dados cadastrais 
junto à COOHAJ,  para que a comunicação entre a administração e os cooperados possa ser 
feita de uma maneira mais rápida e eficiente. 
 



LIMPEZA DOS LOTES - Insistimos com os condôminos para que providenciem a limpeza de 
seus lotes, evitando assim a proliferação de animais peçonhentos, ratos e sobretudo, incêndios. 
Para os que desejarem, a Administração poderá promover  a limpeza com  trator, ao custo de 
R$ 68,00 a hora trabalhada mais 11% de INSS, em conformidade com a lei vigente. O custo 
total será debitado no boleto, sendo necessária a  autorização prévia do cooperado. 
 
FÍCUS - Voltamos a lembrar aos condôminos que desde novembro do ano passado, por 
decisão do Conselho Consultivo e em conformidade ao art. 37 do Regimento Interno, está 
proibido o plantio de fícus, em locais por onde passa a rede hidráulica, como medida de 
proteção ao enorme investimento feito com muito sacrifício de todos. Nas frações que 
permanecerem  irregulares, os plantas fícus serão retiradas e em seu lugar  plantados hibiscos.   
 
 
ÁGUAS CLARAS 
 
 
LIBERADAS AS MATRÍCULAS DOS APTOS. – Finalmente, superados todos os obstáculos, 
saíram as matrículas dos aptos do Residencial Imprensa I. Com isso, os cooperados dos 
Blocos que já têm HABITE-SE estão aptos a requerer a respectiva certidão junto ao Cartório do 
Terceiro Ofício de Registro de Imóveis, localizado na C1 lote 1/12, sexto andar, Taguatinga. 
Essa certidão é o último documento exigido pela CEF para liberação do FGTS, bem como para 
emissão das escrituras, junto ao Cartório de Notas.  
 
ÁREA EXTERNA DOS BLOCOS C e B- A  MB Engenharia comprometeu-se a refazer todo o 
paisagismo da área externa dos Blocos C e B , que foram muito atingidas pelas chuvas. A MB 
solicita a paciência dos cooperados por que os reparos somente poderão ser feitos quando as 
chuvas amainarem.  
 
BLOCO B  QUADRA 201- Prédio pronto com HABITE-SE , as mudanças tem início a partir da 
sexta-feira , dia 27. Serão agendadas 2 por dia, uma de manhã e outra à tarde, diretamente 
com o porteiro. Para os cooperados que já atenderam  às formalidades junto à Coohaj e à MB 
Engenharia.  

 
BLOCO E  QUADRA 201 – Na sexta-feira dia  27 de fevereiro estará sendo concretada a 
sétima laje, e, neste ritmo de uma laje por semana até o final de abril estaremos com a 
estrutura do prédio concluída. 

 
BLOCO D  QUADRA 201 – Foram retomadas as perfurações dos tubulões das fundações do 
bloco, após um período com chuvas muito intensas onde estes serviços foram paralisadas. A 
partir de agora  o ritmo das obras deve ser aumentado.  
 
BLOCO A  QUADRA 210 – O ritmo das obras está acelerado , em março será iniciada a 
cerâmica das fachadas. Internamente será dado início à montagem dos elevadores e a 
continuidade do reboco, gesso e das instalações prediais. As cerâmicas internas estão 
previstas para iniciarem ainda no mês de março. 
 
MEZZANINO DA QUADRA 210 –  Em março, realizaremos assembléia para concluir as 
deliberações sobre a implantação da Quadra 210. A principal decisão é quanto à proposta de 
um mezzanino sobre parte da área de garagens, destinado a  lazer, que deixou de ser votada 
na última assembléia.  
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