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Cooperativa Dará Início ao Processo 
de Escolha das Vagas de Garagem 

Voltamos a observar que a Assembleia de 

prestação de contas será realizada um 

pouco mais tarde, neste ano, e por dois 

motivos. O primeiro é que a contabilidade 

está tendo muito mais trabalho para com-

patibilizar as contas, tendo em vista o iní-

cio das obras. Nesse sentido, alertamos 

que toda a documentação pertinente para 

consulta será disponibilizada em tempo 

hábil, e poderá ser consultada mediante 

agendamento. O segundo motivo, quanto 

ao qual chamamos especial atenção dos 

cooperados, refere-se ao processo de es-
colha das vagas de garagem, cuja sistemá-

tica pretendemos submeter ao corpo de 

cooperados. A Assembleia será realizada 
em 24/4, às 19 horas, na sede social do 

Sindilegis (610 sul),  e contará com a pre-

sença de representantes da VEGA Construtora para esclarecimentos sobre o andamento da obra. 
Confira os editais de convocação na próxima página.   

Neste ponto, precisamos fazer uma retificação importante: imaginávamos que, depois de 2 vagas 

para cada loja e 1 vaga por kit, conforme determina a legislação, haveriam 8 vagas disponíveis pa-

ra comercialização entre os cooperados. O fato é que deixamos de considerar que 4 dessas vagas 

foram “consumidas” pelo espaço utilizado pelo terceiro elevador, exigido pelo órgão competente 

para fazer a comunicação comercial exclusivamente entre o térreo e o 1ª subsolo. Assim, na ver-

dade temos 45 vagas no 1º subsolo, 50 vagas no 2ª subsolo e 49 vagas no 3º subsolo, conforme 

consta do alvará de construção, totalizando 144 vagas (e não 148, como imaginávamos). Pedimos 

escusas aos cooperados pelo equívoco.  

Conforme havíamos divulgado, pretendemos submeter à Assembleia o processo de escolha das 

vagas de garagem. Já estamos providenciando com nosso arquiteto imagens mais “limpas”, de 

modo a facilitar a visualização das vagas. Veja, na próxima página, como tudo se dará.   



Processo de Escolha das Vagas de Garagem 

���� A distribuição das vagas deverá obrigatoriamente obedecer a duas premissas básicas: 1) as va-

gas do 1º subsolo deverão ter a seguinte destinação: 26 vagas serão dos lojistas (localizadas no 1º 

subsolo por exigência legal), 4 serão vendidas e 11 deverão ser destinadas a unidades residenciais; 

e 2) todas as vagas do 2º e do 3º 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 unidades comerciais são cativas): (a) regra da equidis-

tância, 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 sorteados 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 particular. Assim, deixaremos a critério do corpo de coo-

perados essa escolha, já que os diversos grupos de interesse se equivalem em termos quantitati-

vos. 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 procu-

radores, 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. Nessa nova 

data, haverá também a oferta das 4 vagas disponíveis para venda do 1º subsolo, que serão oferta-

das aos cooperados em dia com suas obrigações (e somente a eles) pelo sistema de “leilão contro-

lado”, em que, a partir de um preço mínimo, vai-se subindo o valor em gradações específicas e 

previamente informadas, até que restem apenas 4 interessados. Para participar do leilão, será 

necessário deixar um valor caucionado no montante de 10% do lance mínimo. Quanto a essa cau-

ção, temos o que se segue: a) no que se refere aos participantes vencedores, será abatido do valor 

final; b) quanto aos participantes perdedores, será devolvido; e c) não será devolvido em caso de 

desistência de participante vencedor.  
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���� COOPERATIVA HABITACIONAL DOS AUDITORES E SERVIDORES 
FEDERAIS LTDA – COOPHAF. Edital de Convocação de Assembleia 
Geral Ordinária. O presidente da COOPHAF, no uso de suas atribui-

ções, convoca os cooperados para a Assembleia Geral Ordinária a ser 

realizada em 24 de abril de 2017, na Sede Social do Sindilegis, locali-
zada na SGAS 610, Bloco C, Lote 70, Brasília/DF, em primeira convoca-

ção 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 contagem dos quóruns especificados, os componentes da Diretoria e 

os membros efetivos do Conselho Fiscal, para deliberarem sobre a aprovação das contas de 2013. Para 

efeito de quorum, na data da presente convocação a Cooperativa possui 134 (cento e trinta e quatro) asso-

ciados habilitados. A Diretoria informa que, a partir de 1º de abril, estará à disposição dos cooperados, na 

sede da Cooperativa, localizada na SEPS 705/905, Bloco A, Ed. Santa Cruz, Sala 239, toda a documentação 

necessária para a análise das contas, especialmente o Parecer do Conselho Fiscal. Salvo os membros da 

Diretoria e do Conselho Fiscal, aos quais é vedado atuar como procuradores, cada associado poderá repre-

sentar apenas um outro, mediante procuração específica por instrumento público ou particular. Brasí-

lia/DF, 13 de março de 2017. Dario Fava Corsatto, Presidente da Cooperativa. 



���� COOPERATIVA HABITACIONAL DOS AUDITORES E SERVIDORES FEDERAIS 
LTDA – COOPHAF. Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordiná-
ria. O presidente da COOPHAF, no uso de suas atribuições, convoca os coo-

perados para a Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 24 de 

abril de 2017, na Sede Social do Sindilegis, localizada na SGAS 610, Bloco C, 
Lote 70, Brasília/DF, em primeira convocação às 18h00 com a presença de 

2/3 (dois terços) dos associados, em segunda convocação às 19h00 com a 

presença de metade mais um dos associados e em terceira e última convo-

cação às 20h00 com pelo menos 10 (dez) associados, excluindo-se, na con-

tagem dos quoruns especificados, os componentes da Diretoria e os mem-

bros efetivos do Conselho Fiscal, para deliberarem sobre os seguintes assun-

tos: 1) informes gerais; 2) seleção do processo de escolha das vagas de gara-

gem por parte dos cooperados. Salvo os membros da Diretoria e do Conse-

lho Fiscal, aos quais é vedado atuar como procuradores, cada associado 

poderá representar apenas um outro, mediante procuração específica por instrumento público ou particu-

lar. Brasília/DF, 13 de março de 2017. Dario Fava Corsatto, Presidente da Cooperativa. 

Repasse de unidades inadimplentes. Conforme havíamos divulgado, lançamos campanha para o 

repasse das unidades inadimplentes. Abaixo, apresentamos o valor correto de cada unidade a ser 

repassada (a planilha anterior continha algumas imprecisões). Cabe observar um importante dife-

rencial que nenhum outro investimento tem: a possibilidade de parcelamento sem juros. No mo-

mento, esse parcelamento poderá ser feito em até 16 vezes, correspondendo ao total de presta-

ções vincendas mais o total provável de prestações extras. 

O esforço de divulgação já envolveu campanha direcionada para toda a base do Legislativo e do 

TCU, por meio eletrônico (11 mil e-mails). Estamos contando também com o auxílio de assessoria 

imobiliária para ampla divulgação em diversos canais. Ainda, estamos em contato com outras en-

tidades para auxílio no esforço de divulgação. Tem sido grande a procura, superando as melhores 

expectativas. Além disso, muitas pessoas têm ligado solicitando unidades de 2 e 3 quartos, e dei-

xando os nomes para futuros projetos (22 reservas até o momento). Isso demonstra que o merca-

do imobiliário começa a reagir. A tendência de alta no mercado imobiliário é um fenômeno que se 

verifica quando os juros caem e as moedas se desvalorizam, como agora, havendo fluxo de capi-

tais em direção aos imóveis. Esperamos que em breve, após o repasse das unidades inadimplen-

tes, possamos ofertar as unidades adimplentes, sempre lembrando que é do pagamento em dia 

das prestações que depende o bom andamento das obras.  

 
 

  INFORMAÇÕES MPORTANTES   

INCC a ser aplicado para a 
prestação de Março: 0,41% 

Fundo de obra (em 14/3):  
R$ 8.128.994,20 em CDBs da Caixa 

Percentual de obra já 
concluído: 9,12% 

Imposto de renda. A declaração de bens para efeito de imposto de renda já foi enviada para todos 

os cooperados, via e-mail. Se você não recebeu a sua, por favor, entre em contato conosco.  



Estão prestes a serem concluídas as escavações do terceiro subsolo, e já foi dado início à etapa de 

fundação da obra. Os trabalhos estão em um ritmo acima do previsto, de forma que estamos com 17 dias 

à frente do cronograma. Houve uma pequena queda no ritmo, em função de algumas pancadas de 

chuva. Informamos que a crise hídrica não representa ameaça de atraso porque, caso seja necessário, 

serão contratados caminhões-pipa. As obras estão previstas para serem concluídas em outubro de 2018. 

Agende conosco sua visita à obra, o canteiro pode ser visitado de segunda a sexta-feira de 8 às 17 horas.   


