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TERRENOS QUITADOS  

E PROJETO APROVADO! 
Temos a grande satisfação de informar que nosso projeto de arquitetura 

legal foi enfim APROVADO. O que era para ser um processo simples, aca-

bou se transformando em uma longa maratona para o setor. Felizmente, 

a nova Administração do GDF cumpriu o que prometeu, de modo que 

conseguimos agilizar todo o procedimento. A Central de Aprovação de 

Projetos (CAP) empenhou esforço concentrado para analisar todos os 

projetos que foram negligenciados pela gestão passada. Gostaríamos de 

agradecer ao nosso arquiteto contratado, Eduardo Estrela, que demons-

trou grande agilidade para proceder aos ajustes solicitados pelo órgão de 

aprovação. De nossa parte, estivemos à disposição a qualquer hora do dia 

para analisar rapidamente os ajustes necessários e encaminhar os jogos 

de plantas assinados com as modificações. Foi um belo trabalho de equi-

pe! Veja, em anexo, o documento conhecido como “Resumo da Aprova-

ção” emitido pelo GDF e que dá todos os detalhes de nosso processo.  

Aproveitamos também para informar que as projeções da Terracap foram completamente QUI-

TADAS. Ou seja, não há mais qualquer débito a ser saldado junto àquela empresa pública. A certi-

dão de quitação referente ao lote 2 já foi emitida (veja em anexo), e nos próximos dias será emiti-

da a do lote contíguo, quitado posteriormente. No total, foram pagas 31 prestações da primeira 

projeção e 32 da segunda, de um total previsto de 36 prestações. Essa estratégia visou obter eco-

nomia no pagamento dos juros (0,8% ao mês) e da correção monetária (IGPM).   

Começa agora, portanto, a fase de consolidação de recursos para o início das obras. Já demos iní-

cio ao processo de obtenção do alvará de construção, procedimento que esperamos que transcor-

ra com rapidez. Nessa etapa, são exigidos inúmeros documentos e procedimentos, a maior parte 

deles a cargo da Cooperativa, e já estamos agilizando todo o processo. Neste segundo semestre, a 

Diretoria estará concentrando esforços também na pesquisa de opções de construtoras e de mo-

delos de contratação. Nosso arquiteto deverá concluir o projeto executivo que servirá de guia para 

que cada construtora apresente um orçamento, habilitando-se, assim, a concorrer à contratação. 

Esperamos que tudo seja concluído até o final do ano. Após isso, daremos início às obras. 



PERGUNTAS E RESPOSTAS 

Quando ocorrerá o início das obras? E qual a previsão de entrega das unidades? Esperamos que 

o alvará de construção seja obtido até o final do ano. Estaremos, portanto, no início da estação 

das chuvas em Brasília. As escavações mais pesadas só poderão mesmo ser realizadas no período 

da estiagem, mas algumas providências poderão ser tomadas ainda no final do ano, como cerca-

mento do terreno, preparação do solo e construção do barracão de obras. Levantamento realiza-

do junto a empresa especializada estima que as obras deverão consumir aproximadamente 24 

meses de trabalho, contados a partir da escavação. Dessa forma, a entrega das obras deverá so-

frer algum atraso, sendo a data de abril de 2018 a mais provável. Lamentamos o atraso em nosso 

cronograma, mas são públicos e notórios os transtornos sofridos pelo setor no ano passado. Da 

mesma forma que todos os demais empreendimentos imobiliários, fomos bastante prejudicados 

pela extrema e inexplicável burocracia atinente à aprovação de projetos no Distrito Federal. 

O valor previsto para ser arrecadado será suficiente para concluir toda a obra? Essa é uma per-

gunta que merece uma reflexão responsável. Importante observar que somente após a entrega do 

projeto executivo por parte do arquiteto é que será possível estimar com precisão o custo final da 

obra. Até o momento, temos trabalhado com projeções, as quais, apesar de terem sido realizadas 

com todos os cuidados técnicos, não substituem o orçamento que precederá o início das obras. 

Quando essas projeções foram realizadas, há 2 anos, o empreendimento contava com 7 pavimen-

tos: térreo, mezanino, 3 pavimentos para unidades residenciais e 2 subsolos. Contudo, posterior-

mente foi necessário acrescentar mais 1 pavimento de subsolo ao projeto. No estudo preliminar 

realizado pelo nosso arquiteto, Eduardo Estrela, que o fez na base do risco, ou seja, antes da for-

mação do grupo, a interpretação corrente era de que a maioria das vagas públicas poderia ser 

utilizada para atingir o coeficiente mínimo de vagas exigido. Lembremo-nos que em todas as qua-

dras 500 do Noroeste não havia nenhum projeto aprovado, de forma que existiam muitas dúvidas 

sobre a interpretação das normas de gabarito da área. Com o passar do tempo, ficou assente que 

somente 4 vagas públicas poderiam ser utilizadas, ao passo que nosso empreendimento exigia 148 

vagas – portanto, 144 vagas precisavam ser cobertas, o que levou à necessidade do terceiro subso-

lo. Em suma, houve um acréscimo de 12,7% na área total a ser construída. Conforme temos noti-

ciado repetidamente, a Diretoria vem trabalhando para evitar que esse custo seja repassado para 

o cooperado. Algumas iniciativas nesse sentido vêm sendo pensadas. O adiantamento no paga-

mento das prestações devidas à Terracap insere-se nesse contexto, com economia no dispêndio 

de juros e correção monetária. Por outro lado, a estratégia inicialmente adotada de preservar uma 

loja para revenda posterior com boa valorização está sendo repensada, devido ao mau momento 

do mercado imobiliário. O próprio modelo de contratação da construtora que irá executar a obra 

poderá influir bastante no custo final da obra, eis que a contratação por empreitada global costu-

ma ser mais onerosa do que o modelo por administração (já abordamos essa questão no Informa-

tivo anterior e voltaremos a ela em momento oportuno). Muito importante observar, ainda, que 

dificuldades conjunturais têm pesado negativamente em nossa meta de conseguir executar a obra 

apenas com o valor projetado. A principal delas é a alta elevação no preço dos insumos da cons-

trução civil, especialmente quanto a alguns componentes essenciais, como cimento e aço. Acredi-

tamos, contudo, que essa alta é sazonal e poderá não se sustentar. Outro problema que estamos 

enfrentando refere-se ao modelo de reajuste das prestações proposto desde o início pela Coope-

rativa, de periodicidade anual, que fazia sentido em um cenário não inflacionário, mas que agora, 

em um ambiente de alta de preços, vem se mostrado inadequado. A Diretoria estuda propor, na 

próxima Assembleia Geral, que o reajuste das prestações passe a ser semestral. Por fim, podemos 

concluir da seguinte forma: estamos trabalhando para que a arrecadação prevista há 2 anos seja 

suficiente para cobrir todos os custos, mas, infelizmente, não podemos descartar a possibilidade 

de cobrança de taxa extra após o término das prestações normais.   



Por motivos pessoais, desejo repassar minha unidade. Como devo proceder? Com a aprovação  

do projeto arquitetônico, a Cooperativa pretende fazer, brevemente, uma expressiva campanha 

junto à base do Sindilegis, composta de mais de 11 mil servidores da Câmara, do Senado e do TCU, 

para atender aqueles que, por um motivo ou outro, desejem efetuar o repasse de suas quotas a 

terceiros. Embora tais cooperados sejam em pequeno número, a Diretoria reafirma o compromis-

so em atender e apoiar a todos os associados em suas expectativas, além do quê consideramos 

que ter liquidez associada a um ativo é um valor muito importante. Essa campanha já estava em 

pauta, e a Diretoria apenas aguardava o melhor momento para o seu lançamento. A quitação dos 

terrenos e a aprovação do projeto arquitetônico, com o início iminente das obras, acabou se mos-

trando uma ótima oportunidade. Lembramos a todos que o mercado imobiliário passa por um 

momento difícil, em que os ativos apresentaram desvalorização e há excesso de oferta, então era 

mesmo necessário esperar por um momento propício para essa divulgação. Aqueles que tiverem 

interesse em repassar suas quotas devem entrar em contato com nosso atendimento, de modo 

que possam ser incluídos na campanha. Será fornecida aos interessados uma planilha com o nome 

de todos os cooperados que pretendem fazer o repasse de sua unidade, com dados básicos (me-

tragem, valor já pago, valor a pagar) e outras considerações que cada cooperado julgar pertinente. 

Nosso atendimento não poderá priorizar nenhuma unidade e nem a Cooperativa reterá qualquer 

percentual nessa negociação. Não obstante, estaremos à disposição para intermediar as negocia-

ções, subsidiando de informações todos os interessados. As reuniões de adesão e repasse poderão 

inclusive ocorrer em nossa sede, mediante agendamento. Por fim, informamos que iniciaremos 

cadastro reserva para adesão a imóveis de 2 quartos no Noroeste.     


