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INFORMATIVO nº 14 (EDIÇÃO EXTRA)  
Brasília, Março de 2013 

>> Edição Especial: Assembleias Gerais << 
Esta é uma edição extraordinária de seu Informativo da COOPHAF. Nela, trataremos apenas das 
Assembleias Gerais que realizaremos em 25 de março próximo. Conforme determina nosso Esta-
tuto, a Assembleia Geral dos cooperados é o órgão máximo da Cooperativa (art. 26). As assem-
bleias podem ser de dois tipos: ordinária ou extraordinária (art. 27). Na data mencionada, para 
maior comodidade de todos, pretendemos realizar os dois tipos de assembleia, uma seguida da 
outra (a primeira começando às 19 horas). É importante que os cooperados sejam pontuais quan-
to a esse horário, pois trata-se de um horário de “última chamada” (a anacrônica lei das coopera-
tivas exige que ocorram 3 chamadas, separadas pelo intervalo de 1 hora; imagine aguardar por 2 
horas até que haja quorum...). Compareça, sua presença é fundamental! Confira o endereço: Se-
de Social do Sindilegis, localizada na SGAS 610, Bloco C, Lote 70. Leia a seguir porque precisamos 
realizar duas assembleias e do que trata cada uma delas.  

ASSEMBLEIA GERAL  25 de março 
ORDINÁRIA 19 horas 

É na Assembleia Geral Ordinária que as contas 
da Cooperativa são submetidas à aprovação. 
Nessa assembleia, delibera-se sobre as contas e 
relatórios da Diretoria, sobre o Balanço Geral e 
vota-se o parecer do Conselho Fiscal (art. 32, I). 
Ela deve realizar-se anualmente, sempre  den-
tro dos 3 meses seguintes ao término do exer-
cício social (art. 31, § 1º). No caso da nossa Co-
operativa, o exercício social coincide com o ano 
civil (art. 31, § 3º). É importante observar que o 
presidente da Cooperativa, bem como qualquer 
outro membro da Diretoria ou do Conselho 
Fiscal, não poderá dirigir os trabalhos quando a 
Assembleia estiver deliberando sobre o relató-
rio e as contas da Administração, sendo então 
substituídos pelo cooperado que for designado 
pelo Plenário, o qual livremente escolherá um 
outro cooperado para compor a Mesa Diretora 
dos trabalhos (art. 28, § 3º).  

Convocação  

publicada no Correio Braziliense de 11/03 

COOPERATIVA HABITACIONAL DOS AUDITORES  
E SERVIDORES FEDERAIS LTDA – COOPHAF 

Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária 

O presidente da COOPHAF, no uso de suas atribuições, convoca 
os cooperados para a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada 
em 25 de março de 2013, na Sede Social do Sindilegis, localiza-
da na SGAS 610, Bloco C, Lote 70, Brasília/DF, em primeira 
convocação às 17h00 com a presença de 2/3 (dois terços) dos 
associados, em segunda convocação às 18h00 com a presença 
de metade mais um dos associados e em terceira e última con-
vocação às 19h00 com pelo menos 10 (dez) associados, excluin-
do-se, da contagem dos quoruns especifica-dos, os componentes 
da Diretoria e os membros efetivos do Conselho Fiscal, para 
deliberarem sobre a aprovação das contas de 2012. Para efeito 
de quorum, na data da presente convocação a Cooperativa 
possui 134 (cento e trinta e quatro) associados habilitados. A 
Diretoria informa que se acham à disposição dos cooperados, na 
sede da Cooperativa, localizada na SEPS 705/905, Bloco A, Ed. 
Santa Cruz, Sala 239, toda a documenta-ção necessária para a 
análise das contas, especialmente os documentos que se se-
guem: Relatório da Diretoria; Balanço Patrimonial e Apuração 
das Sobras e Perdas; e Parecer do Conselho Fiscal. Salvo os 
membros da Diretoria e do Conselho Fiscal, aos quais é vedado 
atuar como procuradores, cada associado poderá representar 
apenas um outro, mediante procuração específica por instrumen-
to público ou particular.  

Brasília/DF, 11 de março de 2013. 
Dario Fava Corsatto, Presidente da Cooperativa. 

Confira em anexo os principais documentos fiscais que serão votados na Assembleia Geral Ordinária: 
Relatório da Diretoria; Balanço Patrimonial e Apuração das Sobras e Perdas; e Parecer do Conselho Fiscal. 

Todos os demais documentos já estão à disposição dos cooperados e serão também disponibilizadas na Assembleia.  



 

ASSEMBLEIA GERAL  25 de março 
EXTRAORDINÁRIA 20 horas 

Compete à Assembleia Geral Extraordinária, 
mediante a aprovação de 2/3 dos cooperados 
presentes, deliberar sobre quaisquer assuntos 
de interesse da Cooperativa, constantes do 
edital de convocação da Assembleia, salvo os 
da competência exclusiva da Assembleia Geral 
Ordinária (art. 33). Ou seja, qualquer assunto 
que não seja a prestação de contas (o Estatuto 
cita também a destinação de sobras e a com-
pensação de prejuízos, que são temas correla-
tos à prestação de contas) deve ser deliberado 
em Assembleia Extraordinária. Nesta assem-
bleia, trataremos de questões muito importan-
tes, que detalhamos abaixo. Será também, no 
momento dos “Informes Gerais”, uma ótima 
oportunidade para tirar dúvidas dos coopera-
dos e trocar impressões. 

Convocação  

publicada no Correio Braziliense de 11/03 

COOPERATIVA HABITACIONAL DOS AUDITORES  
E SERVIDORES FEDERAIS LTDA – COOPHAF 

Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária 

O presidente da COOPHAF, no uso de suas atribuições, convoca 
os cooperados para a Assembleia Geral Extraordinária a ser 
realizada em 25 de março de 2013, na Sede Social do Sindilegis, 
localizada na SGAS 610, Bloco C, Lote 70, Brasília/DF, em pri-
meira convocação às 18h00 com a presença de 2/3 (dois terços) 
dos associados, em segunda convocação às 19h00 com a pre-
sença de metade mais um dos associados e em terceira e última 
convocação às 20h00 com pelo menos 10 (dez) associados, 
excluindo-se, na contagem dos quoruns especifica-dos, os com-
ponentes da Diretoria e os membros efetivos do Conselho Fiscal, 
para deliberarem sobre os seguintes assuntos: 1) alterações 
estatutárias; 2) indicação dos cooperados que aderiram ao em-
preendimento que será desenvolvido na projeção adquirida pela 
Cooperativa junto à Terracap; 3) eventuais alterações na compo-
sição do órgão de fiscalização; 4) informes gerais. Para efeito de 
quorum, na data da presente convocação a Cooperativa possui 
134 (cento e trinta e quatro) associados habilitados. Salvo os 
membros da Diretoria e do Conselho Fiscal, aos quais é vedado 
atuar como procuradores, cada associado poderá representar 
apenas um outro, mediante procuração específica por instrumen-
to público ou particular.  

Brasília/DF, 11 de março de 2013. 
Dario Fava Corsatto, Presidente da Cooperativa. 

Maior segurança jurídica para o cooperado. Conforme já noticiamos, nesta Assembleia Geral Ex-
traordinária pretendemos vincular a participação de cada cooperado às projeções adquiridas pela 
Cooperativa. Trata-se de um meio de conferir maior segurança a cada cooperado, uma vez que a 
ata será posteriormente levada a cartório. Nessa assembleia, consignaremos algo como segue: “A 
Cooperativa informa que já honrou o valor da entrada das referidas projeções (20% do total), ten-
do sido o restante parcelado em 36 prestações, que estão sendo pagas rigorosamente em dia, e 
que todas as despesas referentes à aquisição dessas projeções estão sendo garantidas pelo grupo 
de cooperados que consta na lista em anexo, esclarecendo que os cooperados listados participam 
do empreendimento com a expectativa de serem contemplados com as unidades ali indicadas, 
independentemente de presença nesta Assembleia”.  

Alterações estatutárias. Da forma como o Estatuto está redigido (veja em anexo), as taxas admi-
nistrativas da Cooperativa ficam dependendo de aprovação da Assembleia. Contudo, a cada em-
preendimento, é necessário divulgar de antemão o valor dessas taxas, para maior previsibilidade 
por parte dos cooperados, de modo que não é possível que as mesmas sejam determinadas a pos-

teriori, como consta, trazendo insegurança jurídica para os investidores. Assim, pretendemos pro-
por uma nova redação aos §§ 2º a 4º do art. 16, que passariam a ser redigidos como segue: “§ 2º 
Cada cooperado deverá pagar uma Taxa de Adesão para cada imóvel em que investir, fixada por 
iniciativa da Diretoria e previamente divulgada. § 3º O valor da Taxa de Adesão poderá ser variá-
vel, a depender da data da adesão e de outros critérios, sendo tais definidos pela Diretoria, sem-
pre com prévia divulgação. § 4º  A Taxa de Adesão será destinada ao custeio da Cooperativa, de-
vendo haver a devida prestação de contas, na forma do Estatuto”. O mesmo raciocínio vale para a 
Taxa de Suporte Administrativo, de modo que o art. 18 também ganharia nova redação, conforme 
segue: “§ 3º O valor da Taxa de Suporte Administrativo, que é individualizado por Seccional, será 
fixado por iniciativa da Diretoria, devendo ser previamente divulgado”. Adicionalmente, propomos 
o acréscimo do seguinte dispositivo, também no art. 18: “§ 4º A Taxa de Suporte Administrativo 
será destinada ao custeio da Cooperativa, devendo haver a devida prestação de contas, na forma 
do Estatuto.” São alterações pontuais que visam trazer maior previsibilidade ao investidor, de um 
lado, e segurança para a Administração da Cooperativa quanto ao valor financeiro que terá à dis-
posição para trabalhar, enfrentando satisfatoriamente os desafios que se apresentarem.  


