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SECCIONAL I – CRNW 510 Bloco A Lotes 2 e 3 

  

INFORMATIVO nº 8  

Brasília, 8 de outubro de 2012 

  

Prezados cooperados, seguem informações a respeito de nosso empreendimento. 

SITUAÇÃO LEGAL DAS PROJEÇÕES 

1. A escritura referente à primeira projeção foi assinada pela partes (Cooperativa e Terracap) no 4º 
Ofício de Notas, e em seguida foi enviada para registro no 2º Cartório de Imóveis. No momento, cumpre 
prazo de 15 dias para levantamento de eventuais exigências (rito previsto em lei), após o quê a escritura 
será disponibilizada para as partes. Assim que a tivermos em mão, disponibilizaremos cópia para os 
cooperados. 

2. A homologação da Licitação 6/2012, referente à segunda projeção, ainda encontra-se pendente, mas 
o procedimento encontra-se em sua fase final. Tivemos notícia que resta apenas a aposição das 
assinaturas dos responsáveis. Assim que a homologação efetivar-se, providenciaremos o pagamento da 
complementação da entrada, valor que já se encontra reservado. 

BOLETO PARA PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES 

3. Dentro dos próximos dias, estaremos enviando para todos os cooperados boleto com a cobrança da 
segunda prestação, com vencimento em 25/10. Temos a satisfação de informar que, apesar de alguns 
contratempos iniciais, estamos com quase 100% de adimplência (algumas pendências já estão sendo 
resolvidas). Isso é muito importante para a solidez da cooperativa. Solicitamos àqueles que por acaso 
enfrentem ou estejam na iminência de enfrentar algum tipo de adversidade (ninguém está livre de 
contratempos), que entrem em contato com a Diretoria com antecedência. 

4. A Terracap emitiu boleto para o pagamento da primeira prestação do lote 2. O valor é de R$ 
192.059,21, com vencimento em 11/10 (anexo 1). Assim que efetuarmos o pagamento, 
encaminharemos o comprovante a todos os cooperados. 

PROJETO ARQUITETÔNICO 

5. O escritório de arquitetura, baseado nas diretrizes definidas pelo grupo de cooperados que colaborou 
nessa fase, chegou aos primeiros aperfeiçoamentos, que passaremos a dividir agora com os todos 
cooperados. 

6. A configuração das unidades residenciais ficou muito interessante e equilibrada, e temos a percepção 
que atenderá a todos os tipos de interesse: a) 20 unidades com 29,7 m2; b) 8 unidades com 30,3 m2; c) 
48 unidades com 32,0 m2; d) 8 unidades com 41,5 m2; e) 12 unidades com 44,7 m2. No primeiro andar, 
ainda temos unidades especiais que contam com uma pequena varanda interna (terraço), cujas áreas, já 
contando esses acréscimos, são as que se seguem: 10 unidades com 37,4 m2, 4 unidades com 38,2 m2 e 
4 unidades com 52,2 m2. Estamos enviando a planta baixa correspondente (anexo 2). 

7. A configuração das lojas também ficou bastante interessante: lojas amplas, com ótima área de vitrine. 
Contudo, o projeto não atendeu plenamente porque uma das lojas ficou com um espaço muito exíguo 
(anexo 3). Solicitamos então ao escritório uma alteração no projeto quanto a esse aspecto. 

8. A disposição de vagas no subsolo ficou bastante otimizada (anexo 4). Depois de diversos estudos e 
levantamento de custos, optamos por construir um terceiro subsolo. O motivo é simples: as vagas são 
muito valorizadas em Brasília, e um imóvel que conte com ampla disponibilidade de vagas tende a ter 
uma valorização e uma liquidez muito superior a um similar que não conte com essa vantagem. O 
projeto contempla o aproveitamento pela metade do terceiro subsolo (anexo 5), mas estamos 
refletindo se não seria mais interesse estendê-lo por toda a área disponível. 

 



 
 

 

 

 

 

 

9. A otimização da garagem junto aos vizinhos é uma possibilidade que se torna cada vez mais distante. 
Há imensas dificuldades técnicas envolvidas, como a problemática da compatibilização do cronograma 
de obras e a dificuldade de desenvolver e aprovar simultaneamente os projetos de arquitetura legal. 
Seguimos analisando a questão. 

10. Ficou agendada uma nova reunião com o escritório de arquitetura, para a qual pretendemos  
convidar os componentes da comissão de obras. A reunião será realizada em 16/10 (terça), às 17 horas. 
Passaremos e-mail com a convocação e o endereço aos componentes desse grupo.  

INFORMES GERAIS 

11. Alguns cooperados têm nos perguntado se não há risco de nossas projeções estarem inseridas na 
área indígena ainda em litígio. Esse questionamento se deve ao fato de que, dependendo do momento 
processual, e em função da parte que se pronuncia, essa área parece expandir-se ou contrair-se. 
Esclarecemos que nossas projeções estão indubitavelmente fora da área máxima questionável (anexo 6, 
área em vermelho). 

12. Conforme já havíamos noticiado, estamos pretendendo realizar uma reunião com todos os 
cooperados na maior brevidade, para informes gerais, esclarecimento de dúvidas, prestação detalhada 
de contas etc. Contudo, refletimos que seria melhor realizar esse encontro depois que o projeto 
arquitetônico se consolidar um pouco mais. Seja como for, estamos trabalhando com afinco para agilizar 
tanto o projeto quanto a referida reunião, e esperamos que tal ocorra ainda neste mês ou, no máximo, 
no início do próximo. 

13. Enquanto isso, seguimos à disposição de cada cooperado para atendimento individualizado, desde 
que mediante agendamento prévio, em nossa sede, localizada na SEPS 705/905, Bloco A, Ed. Santa Cruz, 
Sala 239. Se necessário, em casos especiais, nossa equipe poderá irá até você. 

DATA PREVISTA PARA O PRÓXIMO INFORMATIVO: 30/10. 
FALE CONOSCO: 9136-1112, 9110-5000 e 9144-3552. 

Atenciosamente, 

DARIO FAVA CORSATTO 

Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


