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CAIXA ECONÓMJCA FEDERAL 
Às 19:00 hs do dia lOdo mês de agosto do ano de 2007, compareceram no Salão Paroquial da Igreja Matriz de Palhoça representantes da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA, Administradora contratada CALIL, todos abaixo identificados e assinados, para proceder a destinação das unidades que compõem o Empreendimento acima identificado aos respectivos proponentes indicados pela Prefeitura e selecionados e aprovados pela CAIXA, devidamente convocados para este Ato Público, cujos presentes aceitam a unidade que lhes foi destinada, pelo seguinte CRITÉRIO PADRÃO: apresentada a relação das famílias selecionadas, numeradas seqüencialmente, procede-se ao sorteio do nome correspondente à família que fará a escolha da unidade do empreendimento de seu interesse. As famílias que não comparecerem farão sua escolha na Administradora, à medida que comparecerem pessoalmente. 
Terá direito à escolha a família representada pelo 1°. ou 2°. titular devidamente identificado ou expressamente autorizado, cuja autorização fará parte do presente documento. 
A ciência da unidade destinada à família, sua aceitação ou não, fará parte integrante do presente documento, devidamente assinado por um dos titulares, ou representante expressamente autorizado. 
No caso de não aceitação da unidade pela família, a CAIXA retomará à Prefeitura o nome do proponente, para sua definição de aproveitamento em outros empreendimentos futuros ou outros programas. 
Desta forma, procedeu-se à Escolha das Unidades do Empreendimento acima identificado, na forma definida acima, fazendo parte do presente documento os Anexos acima descritos. 
PRESENTES: 
Caixa Econômica Federal. Adriana Tavares Pereira 
Caixa Econômica Federal. Rosiane Gomes de Mello 
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