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Cooperativa Dará Início ao Processo de Escolha das Vagas de Garagem 

   

Na Assembleia de prestação de contas, que será realizada em 24/4, às 19 horas, na sede social do Sindilegis (610 sul), pretendemos submeter ao 

corpo de cooperados a sistemática para o processo de escolha das vagas de garagem. Veja detalhes na página seguinte.  



Processo de Escolha das Vagas de Garagem 

Conforme pode-se verificar nas figuras constantes na página anterior, temos 45 vagas no primeiro subsolo, 50 vagas no segundo subsolo e 49 vagas 

no terceiro subsolo, totalizando 144 vagas. Como, por exigência legal, cabem 2 vagas para cada uma das 13 unidades comerciais e 1 vaga para cada 

uma das 114 unidades residenciais, o total de vagas a ser distribuído será de 140. Sobrarão, assim, 4 vagas de garagem, que serão vendidas entre os 

próprios cooperados – isso se não tiverem que ser “sacrificadas” para solucionar o problema detectado no terceiro subsolo (veja matéria na próxima 

página). Acompanhe, a seguir, como será o processo de escolha das vagas de garagem:  

���� A distribuição das vagas deverá obrigatoriamente obedecer a duas premissas básicas: 1) as vagas do primeiro subsolo deverão ter a seguinte des-

tinação: 26 vagas serão dos lojistas (localizadas no primeiro subsolo por exigência legal) e 15 deverão ser destinadas a unidades residenciais; e 2) 

todas as vagas do segundo e do terceiro subsolos serão destinadas a unidades residenciais.  

���� A Assembleia deverá decidir entre três critérios para escolha das vagas por parte das unidades residenciais (considerando que as vagas das unida-

des comerciais são cativas): (a) regra da equidistância, segundo a qual deve ser aplicada a lógica da menor distância entre a vaga e a unidade; (b) 

utilização da ordem inversa do sorteio, em vista do sorteio realizado para a individualização das kits, de modo a compensar aqueles que foram sorte-

ados por último; ou (c) realização de novo sorteio, já que, afinal, aqueles que foram sorteados primeiramente optaram por unidades mais onerosas. 

Mesmo a alternativa “a” comportará sorteio, conforme será explicado na Assembleia.  

Todas as possibilidades apresentam vantagens e desvantagens, e são defensáveis ou apresentam fragilidades sob algum ponto de vista em particu-

lar. Assim, deixaremos a critério da Assembleia essa escolha, já que os diversos grupos de interesse se equivalem em termos quantitativos. Decerto, 

vencerá o grupo que se fizer mais presente na Assembleia. Neste ponto, chamamos atenção para o Estatuto da Cooperativa, segundo o qual, nas 

Assembleias Gerais, cada cooperado terá direito a um voto, qualquer que seja o número de suas quotas-partes (art. 29, caput). Além disso, salvo os 

membros da Diretoria e do Conselho Fiscal, aos quais é vedado atuar como procuradores, cada associado poderá representar apenas um outro, 
mediante procuração específica por instrumento público ou particular (§ 1º). 

���� Decidido soberanamente o processo pelo voto dos presentes na Assembleia, instância máxima da Cooperativa, será então agendada nova data 

para que se proceda à fase seguinte: a escolha das vagas propriamente dita. Os cooperados serão avisados com bastante antecedência quanto a essa 

data e a Diretoria facilitará ao máximo a possibilidade de substituição por representante.  

ATENÇÃO!  

• NÃO DEIXE DE COMPARECER À ASSEMBLEIA DE 24/4, ÀS 19 HORAS (ÚLTIMA CHAMADA), QUE SERÁ REALIZADA NO SINDILEGIS (610 SUL). 
SERÃO ANALISADAS AS CONTAS ANUAIS DA COOPERATIVA E DECIDIDO O PROCESSO DE ESCOLHA DAS VAGAS DE GARAGEM. CONTAREMOS 
TAMBÉM COM A PRESENÇA DA EQUIPE DA VEGA ENGENHARIA, PARA OS ESCLARECIMENTOS GERAIS QUANTO AO AVANÇO DA OBRA. 
COMPAREÇA! SUA PRESENÇA É MUITO IMPORTANTE PARA NÓS!! (Será servido um pequeno lanche.) 

• AS CONTAS DETALHADAS DO ANO DE 2016, BEM COMO AS DE CADA MÊS, JÁ ESTÃO DISPONÍVEIS NA SEDE DA COOPERATIVA. ELAS PODEM 
SER ANALISADAS POR QUALQUER COOPERADO, MEDIANTE AGENDAMENTO. TAMBÉM, SERÃO DISPONIBILIZADAS NA ASSEMBLEIA. 



Detectado possível problema com algumas vagas de garagem do terceiro subsolo 
A questão, que surgiu há poucos dias, não impede, contudo, o prosseguimento do processo de escolha das vagas de garagem, na avaliação da Diretoria 

  
Os técnicos responsáveis pela nossa obra estão analisando a necessidade de inserir duas cortinas de 20 cm no terceiro subsolo. Tendo em vista a 

proximidade do lençol freático (30 cm do terceiro subsolo), as cortinas atuariam conjuntamente com a laje subpressão, de modo a reduzir a 

probabilidade de infiltração. Sem essa cortina, avalia-se que a probabilidade de infiltração seria considerável, especialmente em um ano muito 

chuvoso. Embora a inserção das cortinas seja de fato recomendável, o problema é que elas invadirão diversas vagas de estacionamento (conforme 

figura), de modo que teria que haver o redesenho de todo o terceiro subsolo. Os engenheiros da Vega, os técnicos da Embre e nosso arquiteto, todos 

sob nosso acompanhamento, estão analisando a melhor solução técnica para a questão. Seja como for, é certo que cada unidade residencial deverá 

contar com 1 vaga, assim como as unidades comerciais terão 2 vagas disponíveis. Eventual redução no número de vagas do terceiro subsolo 

precisará respeitar esse quantitativo mínimo, que é legalmente exigido. Assim, a Direção da Cooperativa entende que a seleção do processo de 

escolha das vagas de garagem pode seguir normalmente, embora a escolha em si deva aguardar uma solução final para o problema.  



Republicação | Movimentação Financeira 
Consolidada da Cooperativa em 2016  

Em função da Assembleia de prestação de contas 

que será realizada nos próximos dias, faz-se neces-

sário rever a movimentação financeira realizada 

pela Cooperativa ao longo de 2016, publicada ori-

ginalmente na edição de janeiro. As aplicações em 

CDBs da Caixa renderam R$ 529.859,15 ao longo 

do ano de 2016. Obtivemos a rentabilidade média 

de 100% do CDI, o que representa, grosso modo, o 

dobro do índice de inflação. Consideramos que 

esse detalhamento, embora usual e utilizado em 

substituição aos balancetes contábeis (de difícil 

leitura para leigos), não é suficiente para o nível de 

transparência da gestão que buscamos. Por isso 

motivo, encomendamos uma planilha detalhada, 

que mostrará, de forma atualizada, todos os dis-

pêndios na obra até 31 de março. Tal demonstrati-

vo encontra-se em elaboração e estará disponível 

na Assembleia. Lembramos que qualquer coope-

rado pode ter acesso ao sistema UAU oferecido 

pela Vega Construtora, para acompanhamento em 

tempo real de todas as compras realizadas, sem 

qualquer restrição de acesso. O sistema é pouco 

amigável e demanda uma certa prática, mas a em-

presa se disponibiliza a fornecer o treinamento 

necessário (aproximadamente 2 horas).  

Como ato preparatório para a Assembleia, convo-

camos uma reunião com o Conselho Fiscal – titula-

res e suplentes –, para detalhar as contas da Coo-

perativa do ano de 2016.  
 



Situação da obra. Nossa obra tem apresentado, até o momento, uma expressiva economia em relação ao valor orçado, quanto a diversos centros de 

custos. A planilha com todas as despesas já realizadas será encaminhada em momento oportuno e estará disponível na Assembleia. Cabe observar, 

contudo, que essa economia funciona mais como um “colchão” – para assegurar que a obra permaneça dentro do valor orçado – do que 

propriamente uma economia real, pois os valores de muitos materiais de acabamento acompanham a variação cambial. Por esse motivo, é muito 

importante estar atento a todas as despesas da obra, especialmente nessa etapa em que os ganhos de escala são significativos. Por outro lado, a 

Vega é uma das poucas construtoras que, neste momento de crise, conta com empreendimentos simultâneos, e não só em Brasília. Isso possibilita 

aquisições em grande quantidade e com maior margem de negociação, sendo as vantagens obtidas repassadas para os clientes. De nossa parte, 

temos acompanhado de muito perto todas as compras de maior vulto, bem como compras de menor impacto – estas, por amostragem. Nossa 

equipe visita a obra quase diariamente, de  modo que estamos atentos a todos os aspectos do empreendimento.  
 

  INFORMAÇÕES MPORTANTES    

INCC a ser aplicado para a 
prestação de Março: 0,65% 

Fundo de obra (em 14/3):  
R$ 8.337.662,89 em CDBs da Caixa 

Percentual de obra já 
concluído: 15,48% 

Previsão para a conclusão da obra: 

Meados de setembro/2018 (adiantada 39 dias) 
 

   

Evolução das obras. Na primeira foto, vemos o momento em que foi finalizada a escavação do terceiro subsolo. Na segunda foto, temos um flagrante da 

concretagem dos blocos da fundação sobre o terceiro subsolo, etapa que se encontrava, na data em que foi realizada, no estágio de 50% concluída. A terceira 

foto mostra a conclusão das fundações (em 17/4). Agora, finalizada essa fase, será dado início à etapa estrutural, com a implantação da primeira laje, chamada 

de “subpressão”, para evitar que, em caso ano de chuva excessiva, a água migre do lençol freático para a garagem. A obra está evoluindo em uma velocidade 

bastante satisfatória, o que, da mesma forma que ocorre no que se refere à folga orçamentária, funciona mais como garantia contra atrasos do que 

adiantamento real, já que as fases de instalações e acabamento são bastante demoradas, e sujeitas a imprevistos. Agende conosco sua visita à obra, o canteiro 

pode ser visitado de segunda a quinta-feira das 8 às 17 horas (às sextas, os trabalhos se encerram mais cedo, às 16 horas).  


