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Novo governo reorganiza órgão de aprovação e nosso projeto avança 

A partir de 12/1, quando a situação na Administração de Brasília passou a uma situação de relativa 
normalidade, tendo em vista a posse do novo Governador, recomeçamos a envidar todos os esfor-
ços para que nosso projeto arquitetônico seja enfim analisado e aprovado.  

A situação não esteve boa na virada do ano. Em 31 de dezembro de 2014, foi publicado decreto 
que exonerou os servidores contratados do GDF, mas preservando o quadro da DIAAP, órgão res-
ponsável pela aprovação de projetos de arquitetura legal. Na nova estrutura de governo, a DIAAP 
passa a se chamar CAP – Central de Aprovação de Projetos – e será uma subsecretaria da SEDHAB. 
A DIAAP não tinha quadro próprio permanente, de modo que se valia de técnicos cedidos da AGE-
FIS. Embora a parceria com a equipe de técnicos da AGEFIS tenha sido extinta em um primeiro 
momento, o que nos trouxe preocupação, ela acabou sendo restabelecida. Assim, os técnicos da 
AGEFIS que atuam como analistas na DIAAP permanecerão no quadro até que o governo crie a 
carreira de analista de projetos e realize concurso público para tal. No final do ano não tivemos 
muitos avanços, pois o analista encarregado estava de licença e posteriormente ocorreu o recesso 
de final de ano. Porém, após diversas gestões da diretoria da Cooperativa e do arquiteto Eduardo 
Estrela junto à DIAAP, conseguimos que o processo fosse retomado por outro técnico, João Dan-
tas, já conhecido do nosso arquiteto, pois atuava na Administração de Brasília (RA-I) na época em 
que esse órgão era responsável pelas análises e aprovações de projetos.  

A boa notícia é que nosso processo enfim voltou a andar, e com rapidez. Certamente, sinal da no-
va Administração. Em 20 de janeiro, obtivemos lista com novas exigências, de fácil atendimento, 
tanto que as alterações já foram realizadas e protocoladas. Com isso, o processo já foi encaminha-
do para o cálculo de áreas, procedimento que, habitualmente, não leva mais que 2 semanas para 
análise. Este cálculo é o último passo do processo de aprovação do projeto de arquitetura legal, de 
forma que esperamos ter o nosso projeto aprovado nos próximos dias.  

���� Cronograma. Apesar de toda a morosidade verificada em 2014 nos órgãos que aprovam os pro-
jetos arquitetônicos, estamos, de modo geral, dentro dos prazos inicialmente previstos. Confira: 

Etapa Previsão anterior Previsão atual 

Aprovação do projeto  
arquitetônico 

Até o final do ano Até março de 2015 

Alvará de construção Até meados de 2015 Até julho de 2015 

Obras De meados de 2015 a meados de 
2017 

De agosto de 2015 a agosto de 
2017 

Entrega das unidades  
já escrituradas 

Setembro de 2017 (60º mês) Setembro de 2017 (60º mês) 



���� Demonstrativo Simplificado da Gestão Financeira de 2014. Temos abaixo o demonstrativo bá-
sico da conta “Aportes Diretos” da Seccional da CRNW 510, de forma clara e acessível, de modo 
que não contabilistas possam entender com facilidade o movimento ocorrido ao longo de 2014. 
Fácil verificar que, contando com os adiantamentos realizados à Terracap, que somaram R$ 625 
mil ao longo do ano, 90,8% de todas as despesas 
realizadas pela Cooperativa foram destinadas ao 
pagamento das projeções comerciais em que 
nosso empreendimento será construído. Além 
disso, uma boa parcela foi destinada ao paga-
mento do IPTU dos terrenos (4,8%) deste ano e 
do ano passado (quanto ao qual enfrentamos 
problemas referentes à sua emissão, já resolvi-
dos). Reforçamos que a Diretoria tem por norte 
operar com baixos custos administrativos. No 
que se refere aos adiantamentos à Terracap, rea-
lizamos mais um em janeiro, no valor de R$ 250 
mil, sempre visando uma menor incidência de juros e correção monetária. Aproveitamos o ensejo 
para informar que, como sempre fazemos todos os anos, realizaremos a assembleia geral da análi-
se das contas no final de março (divulgaremos a data no próximo Informativo). Informamos tam-
bém que as contas detalhadas de cada mês (janeiro a dezembro de 2014), com toda a documenta-
ção correspondente (extratos, comprovantes de pagamentos, recibos, notas fiscais etc), inclusive 
no que se refere à conta “Administrativa”, já se encontra à disposição de todos na sede da Coope-
rativa, podendo ser visitada mediante agendamento.  



Empreendimentos da Odebrecht chegam valorizando todas as quadras da região 

A Odebrecht Realizações Imobiliárias ad-
quiriu, mediante licitação, toda a quadra 
710 do Noroeste, em frente à quadra em 
que se localiza nosso edifício, e agora está 
promovendo um importante lançamento 
no local. Trata-se do Lumine Park 710 (veja 
maquete ao lado), um empreendimento 
com torres comerciais e um open mall 
(shopping aberto) no térreo. No mesmo 
terreno, está prevista, ainda, a construção 
de um Hotel Íbis (ainda pendente de licen-
ciamento governamental). “Com isso, a 
área reúne todas as condições para se tor-
nar um verdadeiro polo, um grande centro 
comercial do Setor Noroeste, tendo como consequência a valorização dos imóveis em torno”, ob-
servou Osonio Ramos, proprietário da ASP Imobiliária, empresa especializada em avaliação de ati-
vos imobiliários. A Odebrecht está comercializando as lojas por R$ 18,0 mil o m2 (preço médio, já 
considerando o mezanino), e as salas por algo torno em torno de R$ 11,5 mil. “É claro que nosso 
preços são muito menores, o que não poderia ser diferente, já que somos uma cooperativa e tra-
balhamos com preço de custo, mas é inegável que a empresa oferece importantes vantagens que 
merecem ser levadas em consideração”, ponderou Dario Corsatto, presidente da Cooperativa.  

���� Últimas unidades disponíveis da Cooperativa. A Diretoria da Cooperativa informa que a Loja 3, 
anunciada como disponível na edição passada, já foi objeto de adesão. A Loja 9 está em processo 
avançado de negociação. Permanecem disponíveis apenas o apartamento 110 e a Loja 6. Confira:   

Apartamento 110 – Localizado no 1º andar, poente, e dotado de um terra-
ço interno. Possui 32,07 m2 de área interna e 7,73 m2 de área do terraço.  
O imóvel pode ser adquirido por R$ 236.025,03, mais taxa de adesão de R$ 
2.500,00. O reajuste das prestações ocorre anualmente, sempre em setem-
bro. Para cálculo do valor do m2, consideramos a área do terraço à metade, 
como usualmente se pratica, e chegamos à área total ponderada de 35,935 
m2. O imóvel sai, portanto, a R$ 6.568,11 o m2, muito abaixo do valor usu-
almente praticado no mercado, de no mínimo R$ 9.000,00 o m2. Ou seja, 
podemos dizer, com boa margem de segurança, que o imóvel valerá pelo 
menos R$ 323.415,00, o que significa uma economia de 27% quanto ao 
valor de mercado. 

 
Taxa de adesão 

R$ 2.500,00 
+ 

Entrada (20%) 
R$ 47.205,00 

+ 
30 prestações  

(a partir de março) 
de R$ 6.294,00 

Loja 6 – Loja voltada para a W8, onde se situam as quadras residenciais. 
Possui 67,52 m2 de área no térreo e 41,54 m2 de área no mezanino, e si-
tua-se ao lado da entrada da garagem. O imóvel pode ser adquirido por R$ 
615.499,92, mais taxa de adesão de R$ 2.500,00. O reajuste das prestações 
ocorre anualmente, sempre em setembro. Para cálculo do valor do m2, 
consideramos a área do mezanino a 65% da área do térreo, e chegamos à 
área total ponderada de 94,521 m2. O imóvel sai, portanto, a R$ 6.511,78 o 
m2, muito abaixo do valor usualmente praticado no mercado, de no míni-
mo R$ 11.000,00 o m2. Ou seja, podemos dizer, com boa margem de segu-
rança, que o imóvel valerá pelo menos R$ 1.039.731,00 o que significa uma 
economia de 40,8% quanto ao valor de mercado. 

 
Taxa de adesão 

R$ 2.500,00 
+ 

Entrada (20%) 
R$ 123.099,98 

+ 
30 prestações  

(a partir de março) 
de R$ 16.413,33 

 


