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���� Confira mensalmente os anexos publicados com o relato dos diversos trabalhos desenvolvidos pela Cooperativa. 

Cooperativa realiza  

Assembleia e cooperados 

tiram dúvidas 

Conforme amplamente noticiado, realiza-

mos em 26/11 a Assembleia outrora pre-

vista para 5/11, e que fora adiada por falta 

de quórum. Dessa vez, os cooperados 

compareçam em bom número ao encon-

tro. Confira a seguir um resumo dos assun-

tos tratados, bem como as providências 

posteriormente tomadas pela Diretoria.  

���� Explicações gerais sobre o empreendimento – A empresa MTD Engenharia, contratada para 

fazer a compatibilização dos diversos projetos que compõem o empreendimento, fez uma exposi-

ção detalhada do trabalho desenvolvido até o momento. Foi explicado que a principal missão des-

sa assessoria consistia em detectar oportunidades de redução de custos sem comprometimento 

da qualidade, e foi detalhada a economicidade já obtida. Explicou-se também que o momento de 

esmiuçar os projetos é agora, de forma a ser possível propor aperfeiçoamentos em todos os proje-

tos antes do início das obras, evitando assim um posterior retrabalho e desperdício de tempo e 

recursos, visto que alterações posteriores são muito mas vultosas. Os cooperados tiveram oportu-

nidade de tirar diversas dúvidas. Segue uma síntese dos debates: 1) A empresa de assessoria esti-

mou que a obra como um todo deverá consumir até 24 meses, podendo esse tempo ser menor. 

Informou ainda que, estando o alvará de construção aprovado – e a aprovação é iminente, trata-

mos disso na próxima matéria –, é tecnicamente possível que o início das obras ocorra já em mar-

ço ou abril de 2016; 2) Foi informado que a central de gás estaria disponível apenas para as lojas e 

para o aquecimento da água, e que as unidades residenciais teriam água quente no chuveiro, visto 

que chuveiros elétricos são proibidos no Noroeste, e nas pias do banheiro e da cozinha, mas não 

contariam com um ponto de gás para o fogão – prática usual do mercado quando se trata de kits. 

Isso porque o corpo de bombeiros exige que, no local onde seria instalado o ponto de gás não te-

nha bancada, de modo que a opção pelo gás individualizado, combinada com o ponto para a má-

quina de lavar, implicaria uma drástica redução no tamanho da bancada da cozinha, inviabilizando 

assim, por consequência a cuba da pia – na qual não caberia sequer um prato. Entre uma e outra 

opção – gás canalizado ou ponto para a máquina de lavar roupa –, a Cooperativa havia optado 

pela segunda alternativa. Contudo, tendo em vista as manifestações de diversos cooperados, a 



MTD Engenharia solicitou um estudo ao arquiteto para que pensasse em uma solução para o pro-

blema. Posteriormente, ficou agendada uma reunião para 7/12, às 14h30, no escritório do nosso 

arquiteto, Eduardo Estrela, com a presença da MTD Engenharia, bem como dos cooperados que 

mais diretamente demonstraram interesse pelo assunto; 3) Solicitou-se que a saída de exaustão 

para as lojas seja revista (aumentada), de modo a poder comportar restaurantes de maior porte. 

Posteriormente, em contato com o arquiteto, ele explicou que referido aumento não é tecnica-

mente possível, e explicou que a saída prevista já contempla em escala adequada a exaustão ne-

cessária para a grande maioria dos empreendimentos. A Diretoria então insistiu que o arquiteto 

faça uma demonstração detalhada do assunto, o que será contemplado na reunião de 7/12, para a 

qual, da mesma forma, os cooperados diretamente interessados serão convocados; e 4) Foi infor-

mado que as lojas contíguas que tenham um único proprietário (ou família de proprietários) teri-

am o piso nivelado. Por solicitação dos lojistas, ficou decidido que esse nivelamento vai abranger o 

maior número possível de lojas contíguas, independentemente de pertencerem a um mesmo pro-

prietário, tendo em vista a possibilidade de as lojas serem alugadas oportunamente em conjunto, 

por meio da associação entre cooperados (para um grande banco, por exemplo).  

���� Alteração da sistemática de reajuste, do modelo anual para o modelo semestral – Atualmen-

te, a periodicidade da correção das prestações pagas pelos cooperados é anual. Dessa forma, as 

prestações permanecem congeladas ao longo do ano, para serem reajustadas em um único mo-

mento. Foi explicado que esse procedimento acarreta perdas financeiras quanto ao montante a 

ser aplicado na edificação, e que o cenário de expectativas inflacionárias acabou obrigando a Dire-

toria a rever a estratégia inicialmente proposta, de reajustes anuais. Contudo, a cooperada Marisa 

Alho apresentou proposta alternativa no sentido de que se aguarde o início das obras até que se 

possa falar em alteração da periodicidade e do índice de reajuste, pois não há uma certeza absolu-

ta quanto ao início efetivo das obras. A Diretoria concordou com a argumentação e retirou sua 

proposta, tendo a sugestão da cooperada sido aprovada por unanimidade. Assim, o índice de rea-

juste seguirá sendo anual, regulado pela variação do IGPM, como vem ocorrendo até o momento. 

Discutiu-se então o índice de inadimplência da Cooperativa, e foi informado que ele é bastante 

baixo. A Diretoria explicou que o mais comum é um cooperado não pagar em um determinado 

mês para então compensar tudo no mês seguinte, e que não são os mesmos cooperados que fa-

zem isso, e que, por esse motivo, não há cobrança de multas por atraso por pagamento. Esse pon-

to – não cobrança de multas por parte de cooperados que atrasam pagamentos – foi fortemente 

criticado pelos cooperados presentes, pois geraria desequilíbrio e desvantagem quanto aos que 

cumprem suas obrigações em dia. Diante disso, a Diretoria concordou em submeter à próxima 

Assembleia (prevista para março) uma política de cobrança de multas por atraso, de modo que o 

inadimplemento, qualquer que seja ele, seja devidamente apenado. Outro ponto abordado foi a 

sobre a possibilidade de suspensão dos pagamentos enquanto as obras não iniciam. A Diretoria 

explicou que isso não é possível, pois é necessário formar um Fundo de Reserva para fazer face às 

vultosas despesas da obra, eis que os custos rapidamente se tornarão maiores do que os valores 

mensalmente arrecadados, de forma que o fluxo financeiro foi cuidadosamente pensado para 

compensar esse desequilíbrio futuro. Contudo, a Diretoria ponderou que, caso as obras não se 

iniciem em março – hipótese pouco provável –, a própria Diretoria proporá então a suspensão ou 

redução temporária dos pagamentos na Assembleia prevista para aquela data. Aproveitamos a 

oportunidade para tornar pública outra hipótese posteriormente pensada pela Diretoria: mesmo 

que a obras se iniciem em março ou abril, poderá ser dado 1 mês de “respiro” (suspensão dos pa-

gamentos) para que todos os cooperados regularizem sua situação junto à Cooperativa, antes por-

tanto do início da já citada política de imposição de multas por atraso.  

���� Eleição da Diretoria e do Conselho Fiscal para a gestão 2015-2019 – O Estatuto da Cooperativa 

determina que o mandato dos membros da Diretoria será de quatro anos, admitida a reeleição, e 

dispõe que a eleição deverá ocorrer no trimestre que anteceder o término do mandato da anteri-



or, mediante a apresentação de chapa completa (art. 39). O mandato da atual Diretoria finda em 

4/12/2015. Foi então apresentada chapa completa para cumprir o período de 5/12/2015 a 

4/12/2019, constituída dos seguintes nomes: Presidente: Dario Fava Corsatto, Diretor Administra-

tivo e Financeiro: Eduardo Dodd Gueiros; Membros titulares do Conselho Fiscal: Sebastião Morei-

ra Junior, Emmanuel Barbosa Ary e Ailton Gomes Maciel; Membros suplentes do Conselho Fiscal: 

Walter Yasuo Otsuki, Bruno Paiva Menezes e Antonio Eustáquio de Souza. Sendo chapa única, a 

eleição se deu por unanimidade.  

���� Constituição da Comissão de Obras – A Diretoria explicou que, tendo em vista o início dos tra-

balhos de assessoramento técnico, realizado pela MTD Engenharia, com atuação especial na com-

patibilização de projetos, e considerando a iminência do início das obras, prevista para março ou 

abril de 2016, tornou-se necessário constituir comissão de cooperados que possam contribuir para 

os desafios que se colocam, quais sejam: a) acompanhamento dos trabalhos de compatibilização 

de projetos; b) auxílio à Cooperativa no processo de escolha da construtora (observando que a 

escolha definitiva será decidida em assembleia futura); e c) monitoramento das obras e acompa-

nhamento do trabalho de fiscalização. Foi esclarecido que a Comissão de Obras não atuaria na 

fiscalização diária do empreendimento, pois a Cooperativa contratará profissional habilitado para 

esse fim, mas apenas auxiliará a Diretoria na decisão de questões cruciais, do interesse de todos. 

Contudo, apenas dois cooperados demonstraram interesse em participar da comissão de obras: 

Paulo Roberto Alonso Viegas e Egnaldo Rocha Costa. A Assembleia delegou à Diretoria a pesquisa 

de um terceiro nome entre os cooperados que não compareceram à Assembleia. Aqueles que se 

interessarem, solicitamos que entrem em contato o mais brevemente possível com a Cooperativa.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalhe do estudo 

realizado em 3D 

pelas equipes de 

projetistas  

Expedição do alvará de construção é iminente. O órgão que analisa a documentação no âmbito 

do GDF declarou a inexigibilidade de novos documentos e esclarecimentos, significando que todas 

os requisitos foram cumpridos por parte da Cooperativa. Declaração nesse sentido deve ser publi-

cada no Diário Oficial nos próximos dias. Após isso, seremos chamados para assinar contrato de 

concessão de uso da área pública, pela utilização do espaço aéreo (avanços) e de parte do subsolo 

(entrada e saída da garagem, por exemplo), ao passo que teremos que pagar uma pequena taxa 

por esse uso. Ato contínuo, é enfim publicado o alvará de construção. Em contato com especialis-

tas que atuam nessa área, a estimativa para a expedição do alvará, a partir da expedição da decla-



ração de inexigibilidade, é de 90 dias, já considerando os descontos para as festas de fim de ano. 

Assim, é bastante provável que estejamos com o alvará em mãos em março ou abril de 2016, sen-

do possível dar início às obras.   

Demonstrativo financeiro. Informamos que o Fundo de Obras atingiu em 30/11 o montante de R$ 

2.485.655,10, sendo a maior parte desse valor aplicado em CDBs da Caixa com rentabilidade vari-

ando entre 99,25% e 101,5% (dependendo do prazo de aplicação) do CDI (Certificado de Depósito 

Interbancário). Aproveitamos o ensejo para publicar, conforme solicitado na Assembleia, um re-

sumo da movimentação financeira da Cooperativa ao longo de 2015 (janeiro a novembro). Pre-

tendemos voltar a publicar com maior frequência informes dessa natureza, que acabaram ficando 

em segundo plano quando da quitação das projeções, eis que a maior parte da arrecadação pas-

sou simplesmente a constituir o fundo de obra. Ao longo de 2015, contudo, pode-se verificar que a 

maioria dos investimentos ainda foi relacionada à quitação das projeções da Terracap. Estamos, 

como sempre, à disposição para quaisquer esclarecimentos.  

 

 

Como você já sabe, nosso informativo é de 

periodicidade mensal, mas não é publicado nos 

meses de janeiro e julho. Assim, o informativo só 

volta a circular em fevereiro de 2016. Contudo, 

continuamos trabalhando e à disposição por todo 

esse período. A equipe da Cooperativa deseja a 

todos um ótimo Natal e um Ano Novo com mais 

PAZ para o mundo.  


