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Cooperativa realiza  
Assembleias Gerais  

Atendendo à convocação da Diretoria da 

Coophaf, 50 cooperados compareceram à 

sede social do Sindilegis, onde foram reali-

zadas as Assembleias Gerais anuais: a) 

ordinária, para apreciação das contas da 

Cooperativa; e b) extraordinária, para dis-

cussão de assuntos de interesse geral. Na 

Assembleia Geral Ordinária – AGO, que 

começou às 19 horas, as contas da Coope-

rativa, após alguns questionamentos, fo-

ram aprovadas por unanimidade (ata no 

Anexo 1). Em seguida, às 20 horas, proce-

deu-se à Assembleia Geral Extraordinária – 

AGE (ata no Anexo 2).  

A AGE iniciou tratando da questão dos conselheiros fiscais. Tendo em vista a renúncia dos conse-

lheiros fiscais titulares Daniel Brandão Lopes e Marcus Vinícius Gonçalves de Souza, foi dado posse 

ao conselheiro substituto Ailton Gomes Maciel, para completar o mandato ora em vigor. No mes-

mo documento em que consta a renúncia dos conselheiros já citados, também apresentaram re-

núncia os conselheiros fiscais substitutos Marcel Araújo Andrade e Robson Ferreira de Sousa. O 

motivo apresentado por todos os renunciantes foi o mesmo: não terem adquirido qualquer parti-

cipação em empreendimento imobiliário pela Cooperativa; com a medida, visam abrir espaço para 

que cooperados que estejam efetivamente investindo em empreendimento da Cooperativa assu-

mam o Conselho Fiscal e possam exercer tais atribuições em melhores condições. Como não havia 

mais conselheiros fiscais para completar o mandato, a Diretoria propôs a eleição de novos mem-

bros, conforme especificado no Edital. Apresentaram-se então os cooperados Sebastião Moreira 

Júnior, Juliano Costa Couto e Daniel Borges de Morais para os cargos, o primeiro como titular, e os 

demais como substitutos, tendo sido eleitos por unanimidade. 

Durante a AGE, a Diretoria fez uma breve explanação sobre os cálculos e regras para a individuali-

zação das unidades, e esclareceu que a individualização das lojas foi adiada por questões técnicas, 

em reunião prévia realizada com esses cooperados. Foi lembrado que todas as regras propostas 

pela Diretoria, inclusive a diferenciação de valores para cada unidade, foram amplamente divulga-

das nos Informativos da Cooperativa. Colocada em votação, a sistemática proposta pela Diretoria 

foi integralmente aprovada, por unanimidade.  



IMPORTANTE! Ficou definido na AGE que a escolha das unidades deverá ocorrer em 24/4, quinta, 
às 19h00, em última chamada, na Sede Social do Sindilegis (610 sul). Para agilizar o processo, a 

gerente da Cooperativa, Isaura Andrade, ficou encarregada de, durante o período de 1 a 23/4, 

entrar em contato com todos os cooperados que ela conseguir, na ordem do sorteio. Nesse senti-

do, para agilizar o contato telefônico, foi solicitada a colaboração de todos os cooperados para que 

tenham em mente as unidades de preferência, pelo menos elencando-as pela ordem de prioridade 

conforme a ala a que pertencem. Alertamos que aqueles que não forem contatados deverão 
comparecer à reunião de 24/4 ou enviar procurador, sob pena de perda da prioridade na ordem 
de escolha. Por oportuno, a acrescentamos que detectamos, nas assembleias realizadas em mar-

ço, um grande anseio dos cooperados para troca de ideias e esclarecimento de dúvidas. Por esse 

motivo, aproveitaremos essa reunião para prestar esclarecimentos adicionais que forem necessá-

rios sobre o empreendimento. Pedimos desculpas por não termos dado a merecida atenção a to-

dos que abordaram a Diretoria em busca de maiores esclarecimentos em 31/3, mas tivemos que 

priorizar os esclarecimentos sobre as contas e o sorteio. Compareça e tire suas dúvidas!    
 

VEJA NA PÁGINA SEGUINTE IMPORTANTE MENSAGEM DO PRESIDENTE SOBRE O SORTEIO DA 
ORDEM DE ESCOLHA DAS UNIDADES RESIDENCIAIS, E SITUAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO.   
Por fim, procedeu-se ao sorteio da ordem de escolha das unidades, cujo resultado encontra-se 

listado a seguir: 1) Mario Capp Filho; 2) Camila Schluter Vasconcelos; 3) Lucianna Carla dos Santos 

Sousa; 4) Rodrigo Araujo Vieira; 5) Daniela Dantas; 6) Diogo Hideki Kotami; 7) Maria Silva Sucupira; 

8) Paulo Roberto Alonso Viegas; 9) Antonio Eustáquio de Sousa; 10) Edmundo Rocha Costa; 11) 

Nelci Lopes Ribeiro; 12) André Vilanova Silva; 13) Fabiana Marins Ramos; 14) Juliano Costa Couto; 

15) Diego de Oliveira Machado; 16) Renato Bianco Abreu; 17) Pedro Guerra Brandão; 18) Edison 

Joe da Fonseca; 19) Alberto de Azambuja Villanova; 20) Cairo Antonio Correa Junior; 21) Sarah 

Lopes dos Anjos; 22) Glauco Antonio Japiassu; 23) Antonio Carlos Ferreira da Silva; 24) Marcello 

Aires Barbiani; 25) Carlos Alberto Rosa; 26) Luciano Alberto Rocho; 27) Gabriela Anholeto Valbão; 

28) Flavia Santini Picarelli; 29) Vital Didonet; 30) Solange de Sousa Martins; 31) Marinete dos Reis 

Bianco Abreu; 32) Karina Alves Ferreira; 33) João Laurentino de Oliveira; 34) Arides Leite Santos; 

35) Alysson Rodrigues de Queiroz; 36) Lucio Meireles Martins; 37) Marília do Bé Nascentes; 38) 

Emanuela Oliveira de Azevedo; 39) Carlos Eduardo Horita; 40) Cleiton Batista Gonçalves, 41) Dul-

cimar Alves Costa da Rocha; 42) Edval Ferreira Silva; 43) Alcinda Maria Machado Godoi; 44) Sebas-

tião Pereira dos Santos; 45) Kassiane Araujo Silva; 46) Egnaldo Rocha Costa; 47) Tiago Gozzer Vie-

gas; 48) Antonio Lino de Araujo Junior e Thomas Jibrin; 49) Jorge Luiz Bastos Junior; 50) Erenilda 

Coutinho Lima; 51) Carline Alvarenga de Nascimento; 52) Isac Ito; 53) Walter Yasuo Otsuki; 54) 

Bruno Ribeiro Guedes; 55) Ricardo Oliveira Santos; 56) Martha Leticia R. Ferreira; 57) Arilda Fonse-

ca de Souza; 58) Moacir Franco Rogério; 59) Tulio Sergio Sales Lages Junior; 60) Eduardo Andres 

Ferreira Rodrigues; 61) Miguel Araujo de Lima; 62) Daniel Borges de Morais; 63) Luiz Gustavo Hori-

ta; 64) Andressa Bolzan; 65) Fernanda Silva Riedel de Resende; 66) Edivaldo Cunha Pimenta; 67) 

Karla Kalume Reis; 68) Pedro Luiz Delgado Noblat; 69) Venâncio José de Santana Filho; 70) Fernan-

da Campello; 71) David Miranda S. Almeida; 72) José Ernesto da Silva Andrade; 73) Aldemar Gra-

melisch; 74) Juliana Velten Barbosa; 75) Nadson Perdeneiras Costa Ribeiro; 76) Romildo Teixeira 

de Azevedo; 77) Daiane Ross Santos Araújo; 78) Suely Maria de Sousa Ramalho; 79) Priscilla Thá-

bata Alves da Silva; 80) Bruno Paiva Menezes e Douglas Santana Nobre; 81) Marisa Alho Mattos 

Carvalho; 82) Leandro Moreira; 83) José Tadeu de Amorim; 84) Adriano José Ferreira Rodriguez; 

85) Paulo Henrique de Oliveira Soeiro; 86) Luís Eduardo Viegas; 87) Lúcia Helena Dantas Silva; 88) 

Josué Bernadino dos Santos; 89) André de Albuquerque Atrock; 90) Sinomar Totoli Júnior; 91) Thi-

ago Almeida Paiva; 92) Vitor Negri Moreira; 93) Emmanuel Barbosa Ary; 94) Renato J. Brown Ribei-

ro e Romildo Olgo Peixoto; 95) Rogério Luiz Borges de Resende; 96) Carlos Martins dos Santos.  

VEJA NA PÁGINA SEGUINTE IMPORTANTE MENSAGEM DO PRESIDENTE SOBRE O SORTEIO DA 
ORDEM DE ESCOLHA DAS UNIDADES RESIDENCIAIS, E SITUAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO.   



 

MENSAGEM DO PRESIDENTE 

Prezados cooperados, 

Vencemos mais uma etapa em nosso empreendimento, referente ao sorteio da ordem de escolha 

das unidades. Percebemos que alguns cooperados ficaram desanimados e até mesmo chateados 

por terem sido contemplados com as últimas colocações. Contudo, não há motivos para isso. A 

ordem de escolha traz unicamente o benefício de permitir maior flexibilidade para o cooperado 

sorteado em primeiro lugar, porque permite escolher uma unidade mais barata ou mais cara, de 

acordo com sua conveniência. Contudo, não há vantagem financeira nessa escolha, pois a Direto-

ria tomou todos os cuidados para que a diferenciação de preços entre as unidades refletisse a lógi-

ca do mercado. Essa diferenciação é bem mais difícil no caso das lojas, e por esse motivo adiamos 

esse momento para os cooperados adquirentes de unidades comerciais. A diferenciação, contudo, 

não traz maiores dificuldades no caso das kits. Vamos tomar como parâmetro o valor de R$ 

10.000,00 o m2, que é o valor médio esperado para o nosso imóvel, a preços de hoje: unidade pe-

quena, de alto padrão, com excelente localização. Se considerarmos, por exemplo, a unidade 301, 

é plausível esperar que o valor do m2 sofrerá uma valorização em relação a esse preço médio, po-

dendo ser comercializada a R$ 10.500,00 o m2, frente ao custo de R$ 7.086,51 o m2 (32,5% abaixo 

do preço de mercado); por outro lado, uma unidade mais barata, como a unidade 206, dificilmente 

será comercializada por menos de R$ 9.250,00 o m2, frente ao custo de R$ 6.262,50 o m2 (32,3% 

abaixo do preço de mercado). A vantajosidade associada a cada unidade é praticamente a mesma, 

e foi essa lógica que norteou a diferenciação de preços. Mais do que tudo, é importante que o coo-

perado tenha em mente que estamos fazendo um ótimo negócio, qualquer que seja a unidade es-

colhida: estamos pagando um imóvel de alto padrão, de localização extraordinária, no último bair-

ro nobre de Brasília, por um valor muito abaixo do mercado, e estamos conseguindo quitá-lo em 5 

anos, sem a cobrança exorbitante dos juros praticados pelo mercado financeiro, que faz com que 

os valores efetivamente pagos dobrem ou mesmo tripliquem. Nenhuma incorporadora oferece 

isso, e é de espantar que a solução do cooperativismo não esteja mais disseminada entre nós, já 

que as vantagens são evidentes. Bem, sabemos que o cooperativismo não é para todos – só para 

os mais ousados. Após a entrega das chaves, tenho certeza absoluta que encontrarei os últimos 

colocados no sorteio em algum lugar por aí, e vocês vão querer me abraçar em agradecimento ao 

ótimo negócio que fizeram. Se for em algum restaurante, aceito que me paguem um chopp!   

Dario Fava Corsatto, presidente da COOPHAF 

Acompanhamento do projeto arquitetô-
nico. Em março, Eduardo Dodd Gueiros, 

diretor da Cooperativa, juntamente com 

Eduardo Estrela, nosso arquiteto, estive-

ram na Administração de Brasília para tra-

tar das exigências apostas sobre o projeto 

arquitetônico da Cooperativa. A analista 

encarregada do caso, Simone Costa, rece-

beu muito bem nossa equipe, e detalhou 

as exigências necessárias para a aprovação 

do projeto (foto). Estrela arriscou um cro-

nograma para os próximos passos: espera-

se que até outubro o projeto esteja apro-

vado, e que até março de 2015 estejamos 

com o alvará de construção em mãos. Com isso, as obras devem se iniciar por essa data, de modo 

que estamos em dia com nossa meta de entregar escrituras e chaves para os cooperados em agos-

to de 2017, ou seja, quando atingirmos 60 prestações mensais.  


