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Assembleia decide que vagas 
obedecerão ao critério da equidistância 

Em 24/4, com a presença de 29 cooperados, a Assembleia Geral se reuniu para apreciar as contas 
anuais da Cooperativa. Após uma breve explicação da Diretoria e depois de lido o parecer do Con-
selho Fiscal, que recomendava a aprovação das contas sem ressalvas, os cooperados presentes 
votaram pela aprovação das contas por unanimidade. Em seguida, passou-se ao critério que deve-
ria ser utilizado para a escolha das vagas de garagem. A votação se deu em duas etapas: em um 
primeiro momento, foi perguntado à Assembleia se as vagas deveriam ou não obedecer ao critério 
da equidistância, segundo o qual deveria ser aplicada a lógica da menor distância entre a vaga e a 
unidade, considerando, contudo, que as unidades de um mesmo andar deveriam se submeter a 
determinado critério, para que fosse definida a ordem de escolha. A Assembleia respondeu SIM a 
essa questão, por maioria (14 x 9). Em seguida, foi perguntado à Assembleia se esse critério deve-
ria ser a ordem inversa do sorteio outrora realizado para a individualização das kits, de modo a 



compensar aqueles que foram sorteados por último, ou a realização de novo sorteio, já que, afi-
nal, aqueles que foram sorteados primeiramente optaram por unidades mais onerosas. Por maio-
ria de votos, a Assembleia optou por utilizar a ORDEM INVERSA de sorteio. A Assembleia decidiu 
ainda que: a) as 4 vagas de garagem extras, e que deverão ser objeto de leilão, deverão ser aloca-
dos no 3º subsolo; e b) somente cooperados em dia com a Cooperativa, ou seja, que não estejam 
em débito superior a 3 meses com suas obrigações, poderão participar do processo de escolha das 
vagas, cabendo as vagas remanescentes aos inadimplentes. Em suma, será assim o processo de 
escolha das vagas:  

Processo de Escolha das Vagas de Garagem aprovado pela Assembleia 

���� No 1º subsolo, 26 vagas serão destinadas aos lojistas, por imposição legal. Estes cooperados 
serão convocados separadamente para deliberar a respeito.  

���� Todos os cooperados adquirentes de unidades residenciais serão convocados para escolher 
suas vagas em uma mesma data. Em primeiro lugar, os cooperados adquirentes das unidades do 
3º andar serão convocados para escolher entre vagas do 1º e do 2º subsolo; em seguida, os coo-
perados do 2º andar serão convocados para escolher entre vagas do 2º e do 3º subsolo; por fim, 
os cooperados do 1º andar serão convocados para escolher as vagas remanescentes do 3º subso-
lo. A escolha das vagas será realizada na ordem inversa da lista abaixo, correspondente ao sorteio 
para escolha das kits (o cooperado que sucedeu ex-cooperado deve assumir o lugar deste):   

Lista (não inclui cooperados lojistas): 1) Mario Capp Filho; 2) Camila Schluter Vasconcelos; 3) Lucianna Carla 
dos Santos Sousa; 4) Rodrigo Araujo Vieira; 5) Daniela Dantas; 6) Diogo Hideki Kotami; 7) Maria Silva Sucupi-
ra; 8) Paulo Roberto Alonso Viegas; 9) Antonio Eustáquio de Sousa; 10) Edmundo Rocha Costa; 11) Nelci Lo-
pes Ribeiro; 12) André Vilanova Silva; 13) Fabiana Marins Ramos; 14) Juliano Costa Couto; 15) Diego de Oli-
veira Machado; 16) Renato Bianco Abreu; 17) Pedro Guerra Brandão; 18) Edison Joe da Fonseca; 19) Alberto 
de Azambuja Villanova; 20) Cairo Antonio Correa Junior; 21) Sarah Lopes dos Anjos; 22) Glauco Antonio Japi-
assu; 23) Antonio Carlos Ferreira da Silva; 24) Marcello Aires Barbiani; 25) Carlos Alberto Rosa; 26) Luciano 
Alberto Rocho; 27) Gabriela Anholeto Valbão; 28) Flavia Santini Picarelli; 29) Vital Didonet; 30) Solange de 
Sousa Martins; 31) Marinete dos Reis Bianco Abreu; 32) Karina Alves Ferreira; 33) João Laurentino de Olivei-
ra; 34) Arides Leite Santos; 35) Alysson Rodrigues de Queiroz; 36) Lucio Meireles Martins; 37) Marília do Bé 
Nascentes; 38) Emanuela Oliveira de Azevedo; 39) Carlos Eduardo Horita; 40) Cleiton Batista Gonçalves, 41) 
Dulcimar Alves Costa da Rocha; 42) Edval Ferreira Silva; 43) Alcinda Maria Machado Godoi; 44) Sebastião Pe-
reira dos Santos; 45) Kassiane Araujo Silva; 46) Egnaldo Rocha Costa; 47) Tiago Gozzer Viegas; 48) Antonio Li-
no de Araujo Junior e Thomas Jibrin; 49) Jorge Luiz Bastos Junior; 50) Erenilda Coutinho Lima; 51) Carline Al-
varenga de Nascimento; 52) Isac Ito; 53) Walter Yasuo Otsuki; 54) Bruno Ribeiro Guedes; 55) Ricardo Oliveira 
Santos; 56) Martha Leticia R. Ferreira; 57) Arilda Fonseca de Souza; 58) Moacir Franco Rogério; 59) Tulio Ser-
gio Sales Lages Junior; 60) Eduardo Andres Ferreira Rodrigues; 61) Miguel Araujo de Lima; 62) Daniel Borges 
de Morais; 63) Luiz Gustavo Horita; 64) Andressa Bolzan; 65) Fernanda Silva Riedel de Resende; 66) Edivaldo 
Cunha Pimenta; 67) Karla Kalume Reis; 68) Pedro Luiz Delgado Noblat; 69) Venâncio José de Santana Filho; 
70) Fernanda Campello; 71) David Miranda S. Almeida; 72) José Ernesto da Silva Andrade; 73) Aldemar Gra-
melisch; 74) Juliana Velten Barbosa; 75) Nadson Perdeneiras Costa Ribeiro; 76) Romildo Teixeira de Azevedo; 
77) Daiane Ross Santos Araújo; 78) Suely Maria de Sousa Ramalho; 79) Priscilla Thábata Alves da Silva; 80) 
Bruno Paiva Menezes e Douglas Santana Nobre; 81) Marisa Alho Mattos Carvalho; 82) Leandro Moreira; 83) 
José Tadeu de Amorim; 84) Adriano José Ferreira Rodriguez; 85) Paulo Henrique de Oliveira Soeiro; 86) Luís 
Eduardo Viegas; 87) Lúcia Helena Dantas Silva; 88) Josué Bernadino dos Santos; 89) André de Albuquerque 
Atrock; 90) Sinomar Totoli Júnior; 91) Thiago Almeida Paiva; 92) Vitor Negri Moreira; 93) Emmanuel Barbosa 
Ary; 94) Renato J. Brown Ribeiro e Romildo Olgo Peixoto; 95) Rogério Luiz Borges de Resende; 96) Carlos 
Martins dos Santos.  

���� A escolha deverá ser realizada necessariamente na data decidida pela Assembleia, sob pena de 
perda da ordem de preferência. É permitida a escolha por procuração simples (não há necessidade 
de registro em cartório). Aqueles que desejarem podem delegar ao nosso atendimento a escolha 
da vaga, mas devem fazê-lo expressamente, por qualquer meio (e-mail ou whatsapp, por exem-
plo); nesse caso, não poderão levantar óbice quanto à escolha realizada.   



Cooperativa promoverá desembaraço de unidades inadimplentes e convocará 
Assembleia para decidir entre leilão ou venda convencional dessas quotas 

Com a previsão de conclusão das obras previsto para setembro do ano que vem, surge a necessi-
dade de que seja resolvida a questão das unidades inadimplentes. Após serem ofertadas no mer-
cado, apesar do grande número de ligações recebidas, as unidades não tiveram a receptividade 
esperada. Isso se deve principalmente ao fato de as quantias a serem desembolsadas serem altas, 
pois restam poucos meses para a entrega da obra e não há financiamento bancário para a modali-
dade. Também, há o fato de o preço de mercado ainda estar muito próximo ao preço de custo, o 
que continua afetando a liquidez dos empreendimentos imobiliários de modo geral. Embora esse 
cenário não deva perdurar, a questão dos inadimplentes precisa ser resolvida. Pensando nisso, a 
Direção da Cooperativa pretende propor à Assembleia Geral duas soluções possíveis: a) realização 
de um leilão interno das unidades inadimplentes, dele somente podendo participar cooperados 
que estejam em dia com suas obrigações; ou b) venda convencional no mercado. Ambas as solu-
ções apresentam vantagens e desvantagens, sobre as quais nos debruçaremos.  

Primeiramente, contudo, seja qual for a solução adotada, é preciso obter a liberação das unidades 
com os próprios inadimplentes. Dispõe o Estatuto (cópia em anexo) que o atraso injustificado por 
parte do cooperado, quanto a qualquer de suas obrigações, por um período de 3 (três) meses a 
cada ano, constitui, por si só, motivo para a sua eliminação do quadro da Cooperativa (art. 12, § 
1º). Dispõe ainda o Estatuto que, ocorrendo referida eliminação, a Cooperativa deduzirá, a título 
de despesas administrativas, 10% (dez por cento) das importâncias a que o ex-cooperado fizer jus 
(art. 14, § 3º), sendo passíveis de ressarcimento apenas as taxas de investimento pagas pelo ex-
cooperado, não se computando para esse efeito taxas administrativas, de custeio ou as taxas para 
manutenção da Cooperativa (§ 4º). 

Assim, a devolução de valores para os cooperados inadimplentes deverá seguir a seguinte lógica: 
1) pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, os valores totais despendidos na en-
trada (caução e complementação) e nas prestações mensais deverão ser monetariamente atuali-
zado pelos mesmos índices praticados pela Cooperativa em suas relações com os cooperados 
(IGPM até o início da obra, e INCC após isso); 2) do valor total encontrado, deverá ser descontado 
5% a título de taxa de administração; e 3) do montante que restar, deverá, ainda, ser descontado 
10% a título de despesas administrativas acarretadas pelo inadimplemento do cooperado.   

Dispõe ainda o Estatuto que, no caso de empreendimentos de implantação ou construção de uni-
dades habitacionais, como é o caso, a devolução do capital investido pelo cooperado será efetua-
da após a conclusão do projeto ao qual estiver vinculado, e em até tantas parcelas quantas ele 
despendeu, devidamente corrigidas, deduzidas eventuais dívidas com a Cooperativa (inteligência 
do art. 14, § 5º). É intenção da Cooperativa, contudo, proceder à devolução tão logo isso seja eco-
nomicamente viável, ou seja, assim que houver o repasse da quota para eventual interessado.  

A eliminação de cooperado obedece a um rito próprio. Reza o estatuto que o cooperado elimina-
do deverá ser notificado de tal decisão através de carta registrada, ou edital publicado na forma 
da lei, caso seja desconhecido seu paradeiro, cabendo recurso, com efeito suspensivo, para a As-
sembleia Geral, no prazo de 30 dias, a contar da data do recebimento da carta ou da publicação do 
edital (art. 12, § 2º). Decorrido referido prazo sem a interposição de recurso, ou sendo o recurso 
denegado pela Assembleia Geral, a eliminação se tornará efetiva mediante termo circunstanciado 
transcrito no Ato Cooperativo de Adesão e assinado pelos representantes legais da Cooperativa (§ 
3º). A eliminação do cooperado não o exime do pagamento das despesas e ele atribuídas em de-
corrência de sua participação em qualquer empreendimento da Cooperativa (§ 4º).  

A Direção da Cooperativa pretende buscar uma solução amigável com os cooperados inadimplen-
tes, de modo que possam ser ressarcidos com brevidade dos investimentos realizados. Nesse sen-
tido, os cooperados inadimplentes já estão sendo convocados para uma negociação.  



Troca de unidades. Após o desembaraço das unidades inadimplentes e antes do leilão ou da ven-
da dessas unidades, haverá a oportunidade para a troca de unidades. Assim, os cooperados adim-
plentes que tiverem interesse em trocar sua unidade por alguma das unidades que será disponibi-
lizada deverá procurar a Direção da Cooperativa. É possível que uma mesma unidade seja pleitea-
da por mais de um cooperado; nesse caso, a Diretoria estabelecerá entendimentos entre os inte-
ressados, no momento oportuno. Periodicamente, será publicada uma lista de unidades disponí-
veis. Veja, no quadro abaixo, as unidades atualmente disponíveis para troca. Em havendo interes-
se, basta entrar em contato com nosso atendimento e agendar horário.  

Unidade Descrição 
Área 

Básica 
Terraço/ 

Mezanino 
Área  

Ponderada 
Valor  p/ m2 
ponderado 

Kit 108 1º andar, vista interna, poente – com terraço  33,36 8,98 37,85 9.171,11 

Loja 5  Via W8 (voltadas para a quadra residencial) 66,34 40,76 – 12.291,12 

Leilão interno x venda convencional. O leilão interno das unidades inadimplentes tem como prin-
cipal vantagem a possibilidade de resolver todas as pendências antes do término das obras, além 
de facilitar a negociação amigável com os inadimplentes, que poderiam ser ressarcidos mais rapi-
damente de seus investimentos. A ideia é que somente possam participar do leilão aquelas unida-
des que aderirem à negociação com a Direção da Cooperativa. A desvantagem é que o ganho do 
cooperado adquirente necessariamente terá que ser compensado pelo corpo de cooperados, 
mesmo considerando que a Direção da Cooperativa abrirá mão da taxa de suporte administrativo 
(5%). Já a venda convencional das unidades tem a vantagem de, em tese, repercutir em ganhos 
para a Cooperativa (preço de venda > preço de custo), mas apresenta a desvantagem de ser im-
previsível no âmbito temporal – é de se esperar que somente ocorra após o término das obras, de 
modo que os cooperados precisarão arcar com prestações extras a título de empréstimo (3 ou 4 
prestações), que depois serão ressarcidas à medida em que as unidades forem sendo vendidas.  

Cronograma 

���� Início do processo de solução amigável junto aos cooperados inadimplentes. 

����  Publicação periódica da relação de unidades desembaraçadas. Com isso, tem início o proces-
so de troca de unidades, em que os cooperados adimplentes poderão solicitar que sua uni-
dade seja ofertada no lugar de uma unidade inadimplente.  

����  Assembleia Geral em que se decidirá pela realização de leilão ou pela venda convencional de 
unidades. Em qualquer caso, deverão ser fixadas regras gerais, em especial quanto ao preço 
mínimo a ser praticado. Na mesma ocasião, serão julgados eventuais recursos interpostos 
pelos cooperados inadimplentes quanto à eliminação (Estatuto, art. 12, § 2º).  

 As obras seguem avançando em ritmo acelerado. Estamos com 26 dias de 

frente em relação ao prazo estimado. Foi encontrada uma solução para a 

questão da cortina, sem prejuízo das vagas já previstas no 3º subsolo, que se-

rão todas preservadas. Os blocos da fundação foram finalizados, ocorreu já a 

concretagem do reservatório de águas servidas e do poço de elevadores, as 

instalações hidráulicas entre o reservatório e o sistema de águas do prédio 

foram providenciadas, foram sulcados drenos em torno de todo o 3º subsolo 

(precaução a mais, já que a laje sobpressão veda todo o ambiente), e, enfim, a 

laje sobpressão começou a se tornar realidade (foto ao lado).  

  INFORMAÇÕES MPORTANTES   

INCC aplicado para a prestação de 
Março: 0,16% 

Fundo de obra (em 9/4):  
R$ 8.147.767,50 em CDBs da Caixa 

Percentual de obra já 
concluído: 17,84% 

 


