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Projetos complementares passam por aprimoramentos importantes 
Conforme temos noticiado, contratamos a empresa MTD Engenharia para atuar na compatibiliza-
ção dos diversos projetos complementares, que precisam “conversar” entre si, evitando que haja 
má execução, desperdício ou retrabalho na obra, bem como para elaborar o orçamento analítico 
detalhado da execução, para que as construtoras interessadas possam apresentar suas propostas. 
Esse trabalho envolve inúmeras reuniões, seja com os projetistas, seja com a Diretoria da Coope-
rativa. Nesse sentido, recomendamos fortemente a leitura de todos os anexos, eles dão uma boa 
ideia dos trabalhos desenvolvidos até aqui. A Diretoria da COOPHAF, em conjunto com a empresa 
de assessoria, considerando a prática usual do mercado e a relação custo-benefício de cada alter-
nativa, encontrou algumas soluções que agora compartilha com os cooperados. Vamos a elas:  

���� As instalações do banheiro serão envoltas em carenagem, para facilitar eventual manutenção, e 
não embutidas. Essa prática tem se tornado o padrão de mercado.  

���� As lojas contíguas que tenham um único proprietário (ou família de proprietários) terão o piso 
nivelado. Essa simples medida agrega valor, caso sejam alugadas ou vendidas em conjunto.  

���� Não haverá a contratação de projeto acústico, devido ao alto custo, mas haverá a instalação de 
uma manta acústica de 5 mm de espessura nos pisos do segundo e do terceiro andar.   

���� Será reduzida a inclinação das rampas que dão acesso às garagens, para maior comodidade e 
para evitar o risco de os carros rasparem a parte de baixo (era de 25%, novo percentual a definir).   

���� A central de gás estará disponível apenas para as lojas e para o aquecimento da água. As unida-
des residenciais terão água quente no chuveiro (chuveiros elétricos são proibidos no Noroeste) e 
nas pias do banheiro e da cozinha, mas não contarão com um ponto de gás para o fogão – prática 
usual do mercado quando se trata de kits. O corpo de bombeiros exige que, no local onde seria 
instalado o ponto de gás não tenha bancada, de modo que a opção pelo gás individualizado impli-
caria uma drástica redução no tamanho da bancada da cozinha. Isso também implicaria na supres-
são do ponto para a máquina de lavar. Entre uma e outra opção – gás canalizado ou ponto para a 
máquina de lavar roupa –, optou-se pela segunda alternativa.   

Enquanto não dispomos de uma comissão de obras, e tendo em vista a iminência de uma Assem-
bleia (que foi adiada para 26/11, veja detalhes na próxima página), decidimos compartilhar essas 
soluções com o conjunto de cooperados. A Diretoria da Cooperativa tem por diretriz sempre com-
partilhar as soluções referentes ao nosso empreendimento com os cooperados, atitude que já 
demonstrou ser bastante proveitosa. Basta lembrar as decisivas contribuições dos cooperados que 
analisaram o projeto arquitetônico e sugeriram importantes aperfeiçoamentos. Lembramos que 
as decisões que mais impactam o custo do empreendimento e o dia a dia dos cooperados serão 
sempre tomadas em Assembleia. Sua participação é sempre bem vinda! 



 

Adiada Assembleia Geral Extraordinária  
Por ausência de quórum mínimo, não conseguimos realizar a Assembleia Geral Extraordinária pre-
vista para 5/11. Referida assembleia foi então adiada para o próximo dia 26/11 (quinta), mesmo 
horário (19 hs) e local (610 sul). Rogamos que todos façam um esforço para comparecer na referi-
da data, pois informações e decisões muito importantes serão objeto de discussão. De nossa par-
te, itensificaremos os esforços para lembrar a todos os cooperados com dois avisos adicionais, via 
SMS: com alguns dias de antecedência e na véspera. Republicamos, abaixo, o Edital de convocação 
da Assembleia e as explicações detalhadas sobre cada item da pauta: 

COOPERATIVA HABITACIONAL DOS AUDITORES E SERVIDORES FEDERAIS LTDA – COOPHAF 
Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária 

O presidente da COOPHAF, no uso de suas atribuições, convoca os cooperados para a Assembleia Geral 
Ordinária a ser realizada em 26 de novembro de 2015, na Sede Social do Sindilegis, localizada na SGAS 
610, Bloco C, Lote 70, Brasília/DF, em primeira convocação às 17h00 com a presença de 2/3 (dois terços) 
dos associados, em segunda convocação às 18h00 com a presença de metade mais um dos associados e 
em terceira e última convocação às 19h00 com pelo menos 10 (dez) associados, excluindo-se, da conta-
gem dos quóruns especificados, os componentes da Diretoria e os membros efetivos do Conselho Fiscal, 
para tratarem dos seguintes assuntos: 1) Explicações gerais sobre o empreendimento e assuntos de inte-
resse geral; 2) Alteração da sistemática de reajuste, do modelo anual para o modelo semestral, com alte-
ração do índice (IGPM para INCC); 3) Eleição da Diretoria e do Conselho Fiscal para a gestão 2015-2019; e 
4) Constituição de Comissão de Obras. Para efeito de quórum, na data da presente convocação a Coope-
rativa possui 134 (cento e trinta e quatro) associados habilitados. Salvo os membros da Diretoria e do 
Conselho Fiscal, aos quais é vedado atuar como procuradores, cada associado poderá representar ape-
nas um outro, mediante procuração específica por instrumento público ou particular. Brasília/DF, 5 de 
novembro de 2015. Dario Fava Corsatto, Presidente da Cooperativa. 

���� Explicações gerais sobre o empreendimento – Com a proximidade do início das obras, muitas dúvidas 
poderão surgir por parte dos cooperados. Diversos associados têm entrado em contato conosco. Aproveita-
remos a Assembleia para prestar esclarecimentos detalhados sobre o empreendimento. Na ocasião, conta-
remos com uma exposição preparada pela MTD Engenharia, que nos presta assessoramento técnico.  

���� Alteração da sistemática de reajuste, do modelo anual para o modelo semestral – Atualmente, a peri-
odicidade da correção das prestações pagas pelos cooperados é anual. Dessa forma, as prestações perma-
necem congeladas ao longo do ano, para serem reajustadas em um único momento. Evidentemente, esse 
procedimento acarreta perdas financeiras quanto ao montante a ser aplicado na edificação, mas contáva-
mos compensar essas perdas com a boa gestão de nossos recursos e outras estratégias, como a realização 
de adiantamentos à Terracap. Lamentavelmente, o cenário de expectativas inflacionárias nos obriga a rever 
a estratégia inicialmente proposta, de reajustes anuais, de forma que proporemos à Assembleia a sistemá-
tica de reajustes semestrais. Além, disso, proporemos a alteração dos índices utilizados, passando do IGPM, 
calculado pela Fundação Getúlio Vargas, o mesmo utilizado pela Terracap – nossa grande fonte de despesas 
até o momento – para o INCC, o Índice Nacional da Construção Civil. Esse índice é utilizado para corrigir as 
parcelas de imóveis na planta ou em construção, e reflete a variação do preço de materiais de construção e 
dos salários dos trabalhadores do setor. Vale observar que, no último ano, a variação do INCC (7,1102%) foi 
menor que a do IGPM (7,5538%). A alteração do índice busca apenas refletir a realidade conjuntural da 
Cooperativa e já estava prevista desde a campanha para formação do grupo.  

���� Eleição da Diretoria e do Conselho Fiscal para a gestão 2015-2019 – O Estatuto da Cooperativa deter-
mina que o mandato dos membros da Diretoria será de quatro anos, admitida a reeleição, e dispõe que a 
eleição deverá ocorrer no trimestre que anteceder o término do mandato da anterior, mediante a apresen-
tação de chapa completa (art. 39). O mandato da atual Diretoria finda em 4/12/2015. Nós, atuais dirigentes 
– Dario Corsatto (presidente) e Eduardo Dodd (diretor administrativo e financeiro) – pretendemos seguir à 
frente da Cooperativa, pois nos comprometemos a desenvolver um projeto de alta qualidade e que traga 
vantajosidade para os cooperados, e estamos firmemente empenhados nesse propósito. Sendo assim, a-
presentaremos chapa completa para cumprir o período de 5/12/2015 a 4/12/2019. Contudo, renovações 



são normais, e ninguém é insubstituível. Por chapa completa, entenda-se: dois diretores e seis membros do 
conselho fiscal (três titulares e três suplentes). Quanto ao Conselho Fiscal, importante observar que os atu-
ais conselheiros devem seguir com seu encargo, devendo analisar as contas até 4/12/2015 (até novembro 
de 2015, na prática), passando os conselheiros eleitos a atuar a partir dessa data. Assim, a prestação de 
contas de 2015, a ser votada em março de 2016, deverá contar com dois pareceres.  

���� Constituição da Comissão de Obras – Tendo em vista o início dos trabalhos de assessoramento técnico, 
realizado pela MTD Engenharia, com atuação especial na compatibilização de projetos, e considerando a 
iminência do início das obras, prevista para março de 2016, torna-se necessário constituir comissão de co-
operados que possam contribuir para os desafios que se colocam, quais sejam: a) acompanhamento dos 
trabalhos de compatibilização de projetos; b) auxiliar a Cooperativa no processo de escolha da construtora 
(observando que a escolha definitiva será decidida em assembleia futura); e c) monitoramento das obras e 
acompanhamento do trabalho de fiscalização. Esclarecemos que a Comissão de Obras não atuará na fiscali-
zação diária do empreendimento, pois a Cooperativa contratará profissional habilitado para esse fim, mas 
apenas auxiliará a Diretoria na decisão de questões cruciais, do interesse de todos. Embora desejável, não é 
necessário que os membros dessa comissão tenham formação em engenharia, mas solicita-se que o inte-
ressado tenha disponibilidade para reunir-se ao menos 1 vez por quinzena com a Diretoria e/ou outros 
profissionais envolvidos na construção (podendo em alguns momentos esse trabalho ser intensificado, 
excepcionalmente). Aqueles que se interessarem por esse importante mister, devem entrar em contato 
com a Cooperativa. A Comissão de Obras deverá ser composta por três membros, o que não exclui a parti-
cipação eventual de qualquer outro cooperado – apenas será esperada desse grupo uma maior disponibili-
dade de tempo para contribuir. Caso haja interessados em maior número, será realizada eleição na própria 
Assembleia de 26/11, figurando os membros menos votados como suplentes.   

ENTÃO, ANOTE AÍ: A ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA SERÁ  
EM 26/11 (QUINTA), ÀS 19 HORAS, NA 610 SUL (SINDILEGIS).  

COMPAREÇA, SUA PRESENÇA É FUNDAMENTAL! 

Fundo de obra e inadimplência. Conforme temos noticiado, com a quitação das projeções da Ter-
racap, todos os recursos da Cooperativa passaram a ser empregados para o pagamento dos proje-
tos complementares e, especialmente, para a formação do fundo de obra. Informamos que, em 
17/11, a Cooperativa contava com um saldo de R$ 1.95.743,73, aplicado em Certificados de Depó-
sito Bancário (CDB) da Caixa. É nosso dever informar com transparência e regularidade o montan-
te do fundo de obra, mas esperamos que essa informação não estimule uma atitude de inadim-
plência por parte dos cooperados. É extremamente importante que a obra comece com reservas 
vultosas, de modo que tudo transcorra sem atrasos desde o seu início. Reforçamos que um dos 
fatores que mais encarecem qualquer empreendimento, fazendo os custos subirem descontrola-
damente, refere-se a uma eventual interrupção das obras. Em determinado momento, o fluxo de 
receitas ordinárias será inferior ao quantitativo de despesas da obra, e as reservas serão utilizadas 
justamente para ajustar o fluxo de caixa. Por isso, é muito importante que todos os cooperados 
mantenham-se rigorosamente em dia com suas prestações. Por outro lado, compreendemos o 
difícil momento por que passam as famílias, em vista da crise 
econômica que se instalou entre nós. Caso algum cooperado 
esteja passando por alguma dificuldade momentânea, solici-
tamos que entre em contato conosco, podemos estudar uma 
solução conjunta. Lembrem-se: estamos todos juntos nessa, 
vamos continuar somando esforços para obter o melhor resul-
tado. Estamos adquirindo um empreendimento de alto nível a 
preço de custo, em prestações sem juros, de modo que, ao 
final, quando estivermos com nossas unidades escrituradas, 
tenham certeza de que a sensação de ter valido muito a pena 
irá prevalecer.   


