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Cooperativa realizará Assembleia Geral  

Extraordinária combinada com reunião informativa 

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 
Ordinária a ser realizada em 5 de novembro de 2015, na Sede Social do Sindilegis, localizada 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 convocação às 19h00 com pelo menos 10 (dez) associados, excluindo-se, da conta-
gem dos quóruns especificados, os componentes da Diretoria e os membros efetivos do Conselho Fiscal, 
para tratarem dos seguintes assuntos: 1) Explicações gerais sobre o empreendimento e assuntos de inte-
resse geral; 2) Alteração da sistemática de reajuste, do modelo anual para o modelo semestral, com alte-
ração do índice (IGPM para INCC); 3) Eleição da Diretoria e do Conselho Fiscal para a gestão 2015-2019; e 
4) Constituição de Comissão de Obras. Para efeito de quórum, na data da presente convocação a Coope-
rativa 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 ape-
nas um outro, mediante procuração específica por instrumento público ou particular. Brasília/DF, 5 de 
outubro de 2015. Dario Fava Corsatto, Presidente da Cooperativa. 

Acompanhe abaixo as explicações detalhadas sobre cada item da pauta da Assembleia:  

���� Explicações gerais sobre o empreendimento – Com a aproximação do início das obras, muitas 
dúvidas poderão surgir por parte dos cooperados. Diversos associados têm entrado em contato 
conosco, e temos procurado atender a todos da melhor maneira possível. Aproveitaremos a As-
sembleia para prestar esclarecimentos detalhados sobre nosso empreendimento. Na ocasião, con-
taremos com uma exposição preparada pela MTD Engenharia, que nos presta assessoramento 
técnico. Acompanhe, na página 3, o relatório das atividades desenvolvidas por essa empresa. 

���� 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 anual. Evidentemente, esse procedimento acarreta perdas financeiras quanto ao montante 
a ser aplicado na edificação, mas contávamos compensar essas perdas com a boa gestão de nos-
sos recursos e outras estratégias, como a realização de adiantamentos à Terracap. Lamentavel-
mente, a alta elevação no preço dos insumos e o cenário de expectativas inflacionárias nos obriga 
a rever a estratégia inicialmente proposta, de reajustes anuais, de forma que proporemos à As-
sembleia a sistemática de reajustes semestrais. Além, disso, proporemos a alteração dos índices 



utilizados, passando do IGPM, calculado pela Fundação Getúlio Vargas, o mesmo utilizado pela 
Terracap – nossa grande fonte de despesas até o momento – para o INCC, o chamado Índice Na-
cional da Construção Civil. Esse índice é utilizado para corrigir as parcelas de imóveis na planta ou 
em construção, e reflete a variação do preço de materiais de construção e dos salários dos traba-
lhadores da construção civil. Vale observar que, no último ano, a variação do INCC (7,1102%) foi 
menor que a do IGPM (7,5538%). A alteração do índice busca apenas refletir a realidade conjuntu-
ral da Cooperativa e já estava prevista desde campanha inicial de divulgação deste projeto.  

���� 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. Nós, atuais dirigentes – Dario Corsatto (presidente) e Eduardo Dodd (diretor adminis-
trativo e financeiro) – pretendemos seguir à frente da Cooperativa, pois nos comprometemos a 
desenvolver um projeto de alta qualidade e que traga vantajosidade para os cooperados, e esta-
mos firmemente empenhados nesse propósito. Sendo assim, apresentaremos chapa completa 
para cumprir o período de 5/12/2015 a 4/12/2019. Contudo, renovações são normais, e ninguém 
é insubstituível. Sendo assim, fica aberto prazo para que, até 23 de novembro, quaisquer mem-
bros da Cooperativa apresentem chapa completa para concorrer às eleições que ocorrerá na reu-
nião extraordinária que se realizará em 5 de novembro próximo. Por chapa completa, entenda-se: 
dois diretores e seis membros do conselho fiscal (três titulares e três suplentes). Caso haja mais de 
uma chapa, a Cooperativa providenciará para disponibilizar igual espaço de divulgação. Quanto ao 
Conselho Fiscal, importante observar que os atuais conselheiros devem seguir com seu encargo, 
devendo analisar as contas até 4/12/2015 (até novembro de 2015, na prática), passando os conse-
lheiros eleitos a atuar a partir dessa data. Assim, a prestação de contas de 2015, a ser votada em 
março de 2016, deverá contar com dois pareceres.  

���� Constituição da Comissão de Obras – Tendo em vista o início dos trabalhos de assessoramento 
técnico, realizado pela MTD Engenharia, com atuação especial na compatibilização de projetos, e 
considerando a iminência do início das obras, prevista para março de 2016, torna-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) atuação no proces-
so de escolha da construtora (lembrando que a escolha efetiva será decidida em assembleia futu-
ra); e c) monitoramento das obras e acompanhamento do trabalho de fiscalização. Esclarecemos 
que a comissão de obras não atuará 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. Embora desejável, não é necessário que os membros 
dessa comissão tenham formação em engenharia, mas solicita-se que o interessado tenha dispo-
nibilidade para reunir-se ao menos 1 vez por semana com a Diretoria e/ou outros profissionais 
envolvidos na construção (podendo em alguns momentos esse trabalho ser intensificado, excep-
cionalmente). Aqueles que se interessarem por esse importante mister, devem entrar em contato 
com a Cooperativa. A Comissão de Obras deverá ser composta por três membros, o que não exclui 
a participação eventual de qualquer outro cooperado – apenas será esperada desse grupo uma 
maior disponibilidade de tempo para contribuir. Caso haja interessados em maior número, será 
realizada eleição na própria Assembleia de 5/11, figurando os mem-
bros menos votados como suplentes.   

Assembleia Geral Extraordinária  

Data e horário: 5 de novembro, às 19 horas.  

Local: Sede Social do Sindilegis, SGAS 610, Bloco C, Lote 70.  
Compareça, sua presença é fundamental! 



Começa a formação de fundo de obra para a Cooperativa  

e segue o trabalho de compatibilização de projetos 

Formação de fundo de obra. Com a quitação das projeções da Terracap, todos os recursos da Co-
operativa passaram a ser empregados em duas finalidades: a) pagamento dos projetos comple-
mentares; e b) formação do fundo de obra. Informamos que, em 30/9, a Cooperativa contava com 
um saldo de R$ 1.397.353,51, em sua maior parte (96,4%) aplicado em Certificados de Depósito 
Bancário (CDB) da Caixa. Essa aplicação remunera o investimento com taxas que variam entre 
99,25% e 101,5% (dependendo do prazo de aplicação) do CDI (Certificado de Depósito Interbancá-
rio). O CDI, que se aproxima da taxa SELIC, mede a remuneração média diária com a qual os ban-
cos emprestam dinheiro entre si. Sobre o CDB incide imposto de renda sobre os lucros, que varia 
de 15,0% a 22,5%, conforme o prazo da aplicação. Essa modalidade de investimento foi escolhida 
porque alia boa rentabilidade com alta segurança. Esperamos que o fundo de obra atinja o mon-
tante de aproximadamente R$ 5 milhões até o início das obras. Esse valor situa-se em uma faixa 
de segurança desejável, fundamental para que a obra não sofra qualquer interrupção desde o seu 
início. Um dos fatores que mais encarecem qualquer obra, fazendo os custos subirem descontro-
ladamente, refere-se a uma eventual interrupção das obras. Por isso, é muito importante que to-
dos os cooperados mantenham-se rigorosamente em dia com suas prestações.    

Assessoramento técnico para compatibilização de 

projetos. Conforme noticiamos no Informativo ante-
rior, contratamos a empresa MTD Engenharia para: a) 
atuar na compatibilização dos diversos projetos com-
plementares, que precisam “conversar” entre si, evi-
tando que haja má execução, desperdício ou retraba-
lho na obra; e b) elaborar o orçamento analítico deta-
lhado da execução, para que as construtoras interes-
sadas possam apresentar suas propostas. A empresa 
encaminhou relatório das atividades realizadas no 
mês de setembro (Anexo 1). Cabe destacar reunião 
realizada pela empresa em 09/09, com representan-

tes da Estrela Arquitetura, da Hepta, responsável pelos cálculos estruturais, e da Martins Instala-
ções, responsável pelo projeto de instalações técnicas da edificação (veja ata no Anexo 2). Uma 
das principais modificações sugeridas a partir dessa reunião refere-se à extinção do reservatório 
de água, previsto para figurar abaixo do 3º subsolo (conhecido informalmente como “4º subsolo”). 
A existência desse reservatório oneraria a obra, pois nesse nível existe um lençol freático – o qual 
teremos que drenar, de qualquer forma, mas uma escavação a essa profundidade e nessas condi-
ções não seria recomendável. A partir de sugestão da MTD Engenharia, o reservatório foi então 
redesenhado pelo arquiteto para figurar “em pé” em um dos cantos da edificação, atravessando 
os três subsolos, com rearranjo de algumas instalações (veja as modificações sugeridas no projeto 
no Anexo 3, repare que são 3 páginas). Discutiu-se com o arquiteto sobre a possibilidade de se 
abolir o terceiro subsolo, em função de seu alto custo, mas ficou mais uma vez constatado que a 
legislação não permite essa alteração. Em 30/9, a empresa reuniu-se com a Diretoria da Coopera-
tiva para prestar contas das atividades desenvolvidas no mês e tratar de diversos encaminhamen-
tos (veja ata no Anexo 4). A Diretoria avalia que o trabalho desenvolvido pela empresa de assesso-
ramento técnico demonstrou apresentar uma ótima relação custo-benefício. Apenas o que se e-
conomizará com essa primeira modificação sugerida já terá compensado todo o contrato, e novas 
alterações em prol da economicidade virão.  Temos batido bastante nessa tecla: cortar custos sem 
comprometimento da qualidade, buscando saídas criativas.  


