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SECCIONAL da CRNW 510 | Bloco A | Lotes 2 e 3 

O ano começa com boas notícias! 
Sempre é bom começar o ano com boas novas, e este, especialmente, come-

çou com duas boas notícias:  

1) O projeto arquitetônico, que passou por diversos ajustes, foi reaprovado em 

tempo recorde (foto ao lado). Se por um lado isso demonstra que todas as 

equipes envolvidas estão trabalhando em perfeita sintonia (arquiteto, constru-

tora, Cooperativa e fiscal da obra), por outro lado aponta para uma maior agi-

lidade dos órgãos responsáveis. Depois da via crucis que foi a aprovação do 

projeto original, essa é uma excelente notícia, principalmente agora, com a 

proximidade do fim das obras, em que todas as nossas atenções se voltam para a agilização do 

“habite-se”. Nesse sentido, estamos desde já envidando todos os esforços para que esse procedi-

mento seja o mais célere possível (leia mais sobre esse assunto na página 3). 

2) Após um longo processo administrativo, enfim ocorreu a unificação das matrículas de nossos 

lotes. Com isso, passaremos a pagar um valor menor de IPTU. O decréscimo, na verdade, é irrisó-

rio, e o importante mesmo é que este é mais um passo para a regularização de nosso imóvel.      

Este é o ano da conclusão da obra! Como muitos sabem, o presidente da Coo-

perativa, Dario Corsatto, vinha também exercendo o cargo de diretor adminis-

trativo e financeiro do Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo e do TCU 

(Sindilegis). Trata-se de um cargo que demanda tempo e dedicação de quem o 

ocupa. Por outro lado, com a obra entrando em sua segunda metade, faz-se 

necessário uma atenção redobrada com os gastos e com os detalhes técnicos. 

Até o momento, o valor investido na obra tem se mantido, em média, abaixo 

do valor orçado, o que aponta para uma economia final esperada na ordem de 

5% do valor total do contrato. Essa importante economia, ainda mais significa-

tiva quando se considera que o contrato foi fechado em bases já muito favorá-

veis, deve-se a uma série de fatores conjugados, 

que começam com a seriedade da construtora e 

passam pela ação fiscalizatória da Cooperativa, 

exercida em conjunto pela equipe da Coophaf, 

pelo fiscal contratado (Gilberto Porto) e pelos co-

operados, notadamente pelo cooperado Lúcio 

Meirelles. Agora, a fiscalização vai se intensificar, 

pois o presidente da Cooperativa, a par de ter se 

afastado de seu cargo no Sindilegis, estará presen-

te ainda mais intensamente no canteiro de obras.  



Assembleia de Prestação de Contas e Declarações para Imposto de Renda 
Realizaremos em 26/2, às 19 horas, a nossa Assembleia anual de prestação de contas (veja edital 

abaixo). Como é usual, todos os documentos pertinentes já estão à disposição dos cooperados na 

sede da Cooperativa, mediante agendamento, e estarão também disponíveis no momento da As-

sembleia. Para uma maior facilidade da análise por parte dos cooperados, publicamos nesta edi-

ção a movimentação financeira consolidada e resumida realizada pela Cooperativa 

ao longo de 2017. As aplicações em CDBs da Caixa renderam R$ 585.959,72 ao lon-

go do ano. Obtivemos a rentabilidade média de 100% do CDI, o que representa, 

grosso modo, o triplo do índice de inflação. Aproveitamos para informar que as 
declarações para IRPF já foram todas enviadas para os cooperados. Se você ainda 
não recebeu a sua, entre em contato com nosso Atendimento. 

ASSEMBLEIA GERAL | Edital de Convocação 
COOPERATIVA HABITACIONAL DOS AUDITORES E SERVIDORES FEDERAIS LTDA – COOPHAF. Edital de Convocação de 

Assembleia Geral Ordinária. O presidente da COOPHAF, no uso de suas atribuições, convoca os cooperados para a 

Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 26 de fevereiro de 2018, 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 contagem dos quóruns especifica-

dos, os componentes da Diretoria e os membros efetivos do Conselho Fiscal, para deliberarem sobre a aprovação das 

contas de 2017. Para efeito de quorum, na data da presente convocação a Cooperativa possui 134 (cento e trinta e 

quatro) associados habilitados. A Diretoria informa que já se encontra à disposição dos cooperados, na sede da Coo-

perativa, 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 representar apenas um outro, mediante procuração espe-

cífica por instrumento público ou particular. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2018.  

Dario Fava Corsatto, Presidente da Cooperativa 

Movimentação Financeira Consolidada da Cooperativa em 2017 



Cooperativa retomará campanha para leilão das unidades inadimplentes 
Apesar da grande divulgação, com emissão de e-mail e panfletagem, mas focada principalmente 

no impulsionamento pago nas mídias sociais, o leilão das unidades inadimplentes, previsto inici-

almente para dezembro do ano passado, não despertou o interesse esperado na população-alvo. 

Cabe recapitular os números da campanha. Foram investidos R$ 8.089,34 nas mídias sociais, com 

os seguintes resultados: a) a campanha foi entregue para 850.120 perfis sociais; b) 186.555 pesso-

as visualizaram o banner da promoção por mais de 3 segundos; c) 15.210 pessoas clicaram no link 

e chegaram até a página do leilão. ; d) nosso Atendimento falou com 52 pessoas, enviou 26 e-

mails de esclarecimento e acompanhou alguns interessados em visita à obra. Os números de-

monstram que não conseguimos converter a curiosidade em interesse real. Diante do risco de 

comparecimento de poucos interessados e de venda de unidades apenas pelo valor mínimo, a 

Diretoria decidiu adiar o leilão. Se bem que o valor investido em marketing tenha sido muito pe-

queno diante do VGV (valor geral de vendas) esperado, há que ressaltar que o investimento não 

foi perdido, pois conseguimos gerar movimento nas mídias sociais e cadastrar diversos interessa-

dos. Avaliamos, ademais, que a época não se mostrou oportuna para esse tipo de iniciativa. Além 

disso, compreendemos que será necessário intensificar a campanha de divulgação. Na Assembleia 
anual de prestação de contas, que ocorrerá em 26/2, a Diretoria pretende discutir todas essas 
possibilidades com o corpo de cooperados. Na ocasião, será discutido o valor a ser destinado 
para a nova campanha. Abaixo a lista atualizada de unidades disponíveis:  

 
 

 INFORMAÇÕES IMPORTANTES Término da obra (previsão): Outubro/2018 

INCC para a prestação de 
Fevereiro: a definir. 

Fundo de obra (em 29/1):  
R$ 5.124.319,51 em CDBs da Caixa 

Percentual de obra já 
concluído: 57,5% 

 

 

 

Comitê de “habite-se”. Conforme temos divulgado, temos uma grande preocupação com o “habi-

te-se” da obra, condição indispensável para a escrituração das unidades e entrega das chaves. A 

intenção da Cooperativa é que isso ocorra o mais rapidamente possível, e nesse sentido temos 

realizado reuniões periódicas para detectar todos os possíveis problemas e nos antecipar a eles. 

Em janeiro, ocorreu uma importante reunião, da qual participaram os seguintes profissionais (fo-

to): engenheiros Rogério e Thiago (Vega), Allan (Martins Projetos), Eduardo Estrela (Estrela Arqui-

tetura) e Gilberto (Fiscalização). Diversos 

ajustes e providências técnicas ficaram 

acertadas e foram repassadas para a Dire-

ção da Cooperativa. Em fevereiro, nova 

reunião foi realizada, dessa vez também 

com a presença da Direção da Cooperativa. 

Ficou combinado que essas reuniões serão 

realizadas mensalmente, momento em que 

as providências tomadas ou ainda a tomar 

serão checadas.    



Empresa contratada pela Cooperativa realiza avaliação de 
indicadores de custos, prazos e qualidade de obra 

A empresa “Traço Concepção e Construções”, contratada pela Cooperativa para executar a fiscali-

zação da obra, foi demanda pela Diretoria para realizar a análise de dados e avaliação sobre a evo-

lução do acompanhamento das metas de custos da obra. Ao final, a empresa produziu um docu-

mento com suas conclusões. Trata-se de um Relatório Técnico, produzido por um profissional au-

tônomo, e que pode ser resumido nos seguintes pontos: 

• “Pelos números e movimento das curvas analisadas, há uma tendência de que a Construtora irá 

alcançar os valores previstos e, portanto, cumprir o Contrato”. 

• “O valor do orçamento da obra estabelecido em contrato e negociado com a Construtora reflete 

uma excelente negociação realizada pela Cooperativa, haja vista o valor desse orçamento abai-

xo de parâmetros usuais de mercado para essa tipologia de empreendimento”. 

• “A modalidade de contrato estabelecida, ‘Preço Máximo Garantido’, foi também adotada de 

forma bastante adequada uma vez que transfere para a Construtora toda a responsabilidade de 

alcance do valor de orçamento da obra, que já é excelente (...), e garante que esse será exata-

mente o valor de custo do empreendimento. Vale ressaltar que o ‘custo de obras’ é uma das va-

riáveis que mais sofrem oscilações em empreendimentos imobiliários e, nesse caso, a Coopera-

tiva garantiu que não haverá alteração no valor adotado”.  

• “Os prazos de obra estão dentro de uma situação adequada até o momento. A sequência dos 

serviços é correta, o processo de terminalidade dos serviços tem sido buscadas e o planejamen-

to tem sido utilizado para garantir o avanço dos serviços. Sob essa ótica há a tendência de que a 

obra termine no prazo contratual”.  

• “Os custos de obra estão dentro de parâmetros normais para a fase de obra atingida até o mo-

mento. Há a tendência de que a Construtora alcance a meta de custos prevista no contrato”.  

• “A qualidade dos serviços ou conformidade da execução tem se demonstrado bastante satisfa-

tória com obediência aos projetos e com emprego de técnicas adequadas de execução. Isto se 

reflete pela qualidade técnica principalmente na equipe de gestão da obra (engenheiro residen-

te, mestre de obras, e outros)”.  

Nome do edifício. Com a proximidade do fim das obras, surge a necessidade de escolhermos um 

nome para o nosso edifício. Um cooperado enviou as seguintes sugestões: Infinite, Paradise, Green 

Space e Sunset View. Aguardamos mais sugestões para, no momento oportuno, proceder à votação.  
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