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SECCIONAL I – CRNW 510 Bloco A Lotes 2 e 3 
INFORMATIVO nº 9  
Brasília, 30 de outubro de 2012 
  
Prezados cooperados, seguem informações a respeito de nosso empreendimento. 

SITUAÇÃO LEGAL DAS PROJEÇÕES 

1. Conforme já noticiamos, a escritura referente à primeira projeção foi enviada para registro no 2º Cartório 
de Imóveis. O prazo para levantamento de exigências já se encerrou, e atendemos a contento a todas os 
quesitos legais. Ainda não temos a escritura em mãos porque o cartório está dentro do prazo para a 
expedição.   

2.  Conforme também já noticiamos mediante comunicado especial, a homologação da Licitação 6/2012, 
referente à segunda projeção, enfim foi efetivada, após um grande atraso. O valor correspondente já foi 
devidamente pago (R$ 1.116.325,00), e o comprovante já foi disponibilizado no mesmo comunicado para 
todos os cooperados. O prazo para a lavratura da escritura, para essa segunda projeção, após a homologação, 
é de 30 dias. Esse procedimento depende em grande parte do encaminhamento por parte da Terracap da 
minuta da escritura para o cartório competente. Agilizaremos o quanto pudermos esse procedimento. 

3. Assim que estivermos de posse das duas escrituras, convocaremos os cooperados para uma assembleia 
geral, da qual será lavrada uma ata contendo o nome de todos os cooperados, vinculando a participação de 
cada um ao empreendimento. Nessa ata constarão informações completas, como a identificação de cada 
cooperado e o endereço e a documentação referentes às duas projeções. O documento será então registrado 
em cartório, conferindo assim maior segurança jurídica a todos os cooperados. 

PROJETO ARQUITETÔNICO E CONTRATO 

4.  O escritório de arquitetura segue trabalhando com todo o afinco, e o projeto arquitetônico vem passando 
por vários melhoramentos. Estamos realizando reuniões periódicas, contando com a valiosa colaboração de 
um grupo de cooperados que desde o início se colocou à disposição para esse tipo de participação. Outros 
cooperados têm nos ligado e enviado e-mails com sugestões, as quais estão todas sendo levadas em 
consideração. Confira as últimas alterações do projeto: a) nova configuração das lojas, mais otimizada (Anexo 
1); e b) dimensionamento corrigido do mezanino (Anexo 2). 

5. Aproveitamos o ensejo para colocar à disposição de todos os cooperados o contrato que será assinado nos 
próximos dias com o escritório de arquitetura (Anexo 3). Reforçamos o que temos dito desde o início, em 
todas as reuniões: que o contrato seria firmado com o escritório Estrela Arquitetura, em função de eles terem 
acreditado em nós desde o início. Trata-se de uma parceria que deu certo, e estamos muito satisfeitos com a 
dedicação e com toda a estrutura colocada à nossa disposição, sem falar da vasta experiência em Noroeste e 
em aprovação de projetos que o escritório possui. Evidentemente, o contrato é compatível com o preço de 
mercado praticado por escritórios similares. 

PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA E ÚLTIMAS ADESÕES 

6. Apresentamos a seguir, mais uma prestação de contas simplificada, diferente daquela realizada pelos 
contabilistas que, por precisar observar as normas da legislação própria, acaba se tornando um pouco confusa 
para os não contabilistas. Por enquanto, optamos pela apresentação acumulada de todas as receitas e 
despesas, para melhor entendimento. Acompanhe (situação em 23/10): 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Crédito Débito Histórico 

394.530,00   Cauções referentes a 12 lojas (32.877,50* 12) 
774.447,66   Cauções referentes a 106 kits (7.306,11 * 106) 
789.060,00   Complementações da entrada referente a 12 lojas (65.755,00 * 12) 

1.548.895,32   Complementações da entrada referente a 106 kits (14.612,22 * 106) 
147.776,04   Prestação 1/60 referente 12 lojas (12.314,67 * 12) 
290.078,54   Prestação 1/60 referente 106 kits (2.736,59 * 106) 

40.492,93   Rentabilidade líquida (rendimentos menos taxas bancárias) 
  98.582,50 Caução e complementação pendentes (ref 1 loja recentemente vendida) 
  14.612,22 Complementação de kit pendente 
  41.586,00 Acerto pendente referente a troca de kit por loja 
  5.473,18 Prestações de kits pendentes e justificadas (2.736,59 * 2) 

3.985.280,49 160.253,90 Totais 
3.825.026,59   Saldo 

  191.251,33 Taxa de Suporte Administrativo (5% do saldo anterior) 

26.904,92   Valor a ser repassado a cooperado em função de transferência de kit 
  328.775,00 Caução 1a. projeção paga à Terracap 
  328.775,00 Caução 2a. projeção paga à Terracap 
  1.103.725,00 Complementação da entrada 1a. projeção paga à Terracap 
  1.116.325,00 Complementação da entrada 2a. projeção paga à Terracap 
  143.250,00 ITBI 1a. projeção 
  1.923,40 Despesas cartoriais (escritura, certidões e autenticações) 
  192.059,21 Pagamento da prestação 1/36 da primeira projeção 

3.825.026,59 3.406.083,94 Totais 
418.942,65   Saldo 

7. Embora seja possível notar algumas pendências, informamos que todas foram justificadas e resolvidas. Tais 
pendências referem-se a adaptações pertinentes a situações específicas, aquisições tardias, remanejamentos 
e mesmo repasse de unidades. Informamos que estamos permanentemente atentos às necessidades de cada 
cooperado, e temos toda a disposição para auxiliar em qualquer situação que requeira algum tipo de ajuste. 

8. Por falar em aquisições tardias, recapitulamos que foram colocadas à disposição dos cooperados as últimas 
5 unidades restantes (ressalvadas 3 unidades que serão comercializadas oportunamente), nas mesmas 
condições originais: com garagem e sem ágio. Informamos que houve intenção de adesão a todas elas, mas 
ainda não ultimamos os procedimentos atinentes ao fechamento (emissão de cheques etc). Procederemos 
agora aos devidos fechamentos, mas prosseguiremos captando interessados para aqueles que queiram 
figurar em lista de espera. Assim, havendo alguma desistência quanto à intenção de adesão, contataremos os 
cooperados na ordem em que solicitarem intenção de adesão.  

REUNIÃO GERAL COM TODOS OS COOPERADOS 

9. Nos próximos dias, pretendemos realizar uma reunião geral informativa com todos os cooperados, 
composta da seguinte pauta: a) exposição e detalhamento do projeto arquitetônico, com oportunidade para 
saneamento de dúvidas; b) prestação de contas, com disponibilização de documentos para consulta e 
esclarecimentos pertinentes; e c) informes gerais. A reunião ocorrerá em 12 de novembro,  às 20h. Confira o 
endereço: Sede Social do Sindilegis, SGAS 610, Bloco C, Lote 70, acesso pela L2 sul (antigo clube da Ascade, 
próximo ao Maristinha). 

10. Enquanto isso, seguimos à disposição de cada cooperado para atendimento individualizado, desde que 
mediante agendamento prévio, em nossa sede, localizada na SEPS 705/905, Bloco A, Ed. Santa Cruz, Sala 239. 
Se necessário, em casos especiais, nossa equipe poderá irá até você. 
FALE CONOSCO: 9136-1112, 9110-5000 e 9144-3552. 
Atenciosamente, 

DARIO FAVA CORSATTO 

Presidente 


