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Cooperativa realiza Assembleias Gerais  
Em 25 de março, conforme anunciado, no Centro de Atividades Sociais do Sindilegis, localizado na 
610 sul, realizamos duas assembleias gerais, com a presença de 31 cooperados. Às 19 horas, teve 
início a Assembleia Geral Ordinária, com submissão das contas do ano de 2012 à apreciação do 
corpo de cooperados. Com parecer favorável do Conselho Fiscal, as contas foram aprovadas com 
29 votos a favor e 2 abstenções. Conforme previsão estatutária, os Diretores da Cooperativa não 
participaram da Mesa na assembleia de prestação de contas anual. Agradecemos, portanto, a co-
laboração dos cooperados Sebastião Moreira Júnior e Romildo Teixeira de Azevedo, que dirigiram 
os trabalhos. Em seguida, às 20 horas, teve início a Assembleia Geral Extraordinária, com quatro 
itens na pauta: 1) alterações estatutárias; 2) indicação dos nomes dos cooperados que aderiram 
ao empreendimento - que será desenvolvido nas projeções adquiridas junto à Terracap - em do-
cumento a ser registrado em cartório; 3) futuras alterações na composição do órgão de fiscaliza-
ção; e 4) informes gerais sobre o empreendimento.  

���� Destaques das assembleias. Acompanhe a seguir as principais decisões » Os membros do Con-
selho Fiscal deverão, na medida do possível, ser substituídos por cooperados participantes da sec-
cional Noroeste, respeitadas todas as disposições estatutárias pertinentes. O Estatuto sofreu alte-
rações em alguns de seus dispositivos (arts. 16 e 18), atinentes às taxas administrativas da Coope-
rativa, de molde a conferir maior previsibilidade para os cooperados e à própria Diretoria. Foi es-
tabelecido que a verba de representação terá valor residual, com possibilidade de revisão dessa 
decisão no próximo ano, à mesma época da prestação de contas anual. A ata da Assembleia Geral 
Extraordinária, em que constam os cooperados que participam do empreendimento, será levada a 
cartório, para conferir maior segurança jurídica ao cooperado, e foi sugerido que este procedi-
mento seja repetido anualmente, com atualizações referentes a eventuais repasses de unidades.  

Confira em anexo as ATAS das assembleias (Anexo 1), o novo ESTATUTO aprovado (Anexo 2) e 
um importante documento que, por falha nossa, acabou não circulando entre os presentes: 

comprovante da TERRACAP quanto ao pagamento em dia das projeções (Anexo 3).   
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���� Adiantamento das parcelas da Terracap. Conforme exposto nas assembleias gerais realizadas 
em 25/03, pretendemos adiantar algumas prestações junto à Terracap, de modo a quitar as proje-
ções antes do prazo de 36 meses fixado pelo edital. Essa medida será tomada por dois motivos: a) 
a Cooperativa não tem interesse em reter uma disponibilidade financeira muito grande, e só o faz 
para que os pagamentos realizados pelo cooperados sejam uniformes ao longo do tempo; e b) a 
experiência tem demonstrado ser difícil superar a compensação, por meio de fundos de investi-
mentos, que adviria desse adiantamento: economia de 0,8% de juros (am) mais a correção mone-
tária (reajuste pelo IGPM). Certamente, deixaremos uma confortável margem financeira de segu-
rança que servirá como um fundo de reserva para qualquer casualidade, como um eventual ina-
dimplemento de cooperado. Aproveitamos para informar que estamos com inadimplemento pró-
xima de zero por parte dos cooperados, salvo por alguns atrasos devidamente justificados e que 
constituem situações pontuais. Como a prestação da segunda projeção ocorre sempre com 2 me-
ses de atraso com relação à primeira projeção, em função da data de homologação ter sido dife-
rente (em função de processos licitatórios distintos), começaremos por equalizar essas datas, ou 
seja, amortizaremos do saldo devedor da segunda projeção o equivalente a 2 prestações. Assim, 
pretendemos repassar, nos próximos dias, o valor de R$ 395 mil para a Terracap.  

���� Projeto arquitetônico. 
Conforme nos foi infor-
mado pelo nosso arqui-

teto, Eduardo Estrela, a primeira versão do projeto, já incorporando as contribuições do calculista 
(Hepta Engenharia) e do engenheiro de instalações (Martins Instalações), será enviada em breve 
(ainda este mês) para a Administração de Brasília. Normalmente, a Administração aponta exigên-
cias, demandando ajustes por parte dos escritórios contratados (arquitetura, cálculo estrutural e 
instalações). O processo é lento, e a previsão mais otimista é que o projeto de arquitetura legal 
seja aprovado em 6 meses. Todos devem estar a par da morosidade dos órgãos administrativos 
nesse setor, que tem sido amplamente noticiado pelos meios de comunicação e que tem prejudi-
cado sobremaneira as construtoras da cidade. Felizmente, começamos esse procedimento logo 
após a homologação das projeções, de modo que estamos com uma excelente margem de segu-
rança em relação ao nosso cronograma inicial. A ideia é deixar tudo pronto nos 2 primeiros anos, 
reservando os 3 anos finais para a contrução. » Confira acima apartamento tipo, com 33,93 m2 
(veja mapa chave), e solicite projeto arquitetônico completo em atendimento@coophaf.org.br. 

���� Novo demonstrativo de contas. Temos publicado periodicamente uma prestação de contas 
simplificada, fácil de ser entendida por não contabilistas, trazendo a movimentação da Seccional 
desde o seu início, em valores acumulados. Com o tempo, este demonstrativo acabou se mostran-
do cada vez mais complexo, afastando-se de seu principal objetivo, a simplicidade. Pretendemos 
reformular esse demonstrativo, para publicação no próximo Informativo. Como sempre, coloca-
mo-nos à disposição de todos os cooperados para quaisquer esclarecimentos.   

VÊM AÍ NOVOS LANÇAMENTOS DA SUA COOPERATIVA. AGUARDE! 


