
1. Entrada do projeto na Administração Regional. ���� OK 

2. Análise do projeto na Administração Regional e emissão de 

exigências. ���� OK 

3. Verificação quanto ao cumprimento das exigências emiti-
das pela Administração Regional por parte da Diretoria de 
Análise e Aprovação de Projetos (DIAAP) da Coordenado-
ria das Cidades. FASE ATUAL 

4. Verificação de áreas do projeto por parte da DIAAP. 

5. Conclusão da análise por parte da DIAAP e elaboração do 

Informativo de Aprovação do Projeto. 

6. Aprovação do Projeto pela Administração Regional.  

7. Solicitação do alvará de construção. 
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Projeto arquitetônico segue para a Coordenadoria das 
Cidades e Diretoria da Cooperativa Busca Agilidade 

Após ser analisado na Administração de Brasília e ter cumprido algumas exigências, nosso projeto 

arquitetônico foi enviado para a Diretoria de Análise e Aprovação de Projetos (DIAAP), na Coorde-

nadoria das Cidades. Todos os projetos com área superior a 3 mil m2, como é o nosso caso, devem 

ser analisados por essa Diretoria. Cabe observar que as plantas já foram aprovadas pelo Corpo de 

Bombeiros. Estivemos na 

DIAAP e fomos informados 

de que aquela unidade está 

tentando dar a máxima agili-

dade a todos os processos de 

aprovação. Estamos acom-

panhando de perto todos os 

desdobramentos. Veja ao 

lado as etapas previstas para 

a aprovação do projeto de 

arquitetura legal. De modo 

geral, podemos afirmar que 

estamos dentro do nosso 

cronograma original.  

Individualização das unidades. O procedimento em que cada cooperado deverá escolher a unida-

de que lhe cabe, a partir de número de ordem definido por sorteio, é chamado de individualização 

das unidades. Idealmente, esse procedimento somente deve ser realizado após a aprovação do 

projeto de arquitetura legal. Isso porque, uma vez aprovado o projeto, não há mais surpresas refe-

rentes a alterações imprevistas. Contudo, tem sido notória a demora do GDF em concluir a análise 

dos projetos arquitetônicos. Por outro lado, as alterações, a essa altura, tendem a ser residuais. 

Sendo assim, avaliamos que não podemos prosseguir dependendo indefinidamente dessa aprova-

ção, até porque os cooperados sentem falta de uma maior definição para a questão, que deverá 

trazer impactos financeiros importantes. Pensando nisso, a Diretoria estuda propor que, no mo-

mento em que forem completadas 20 prestações, atingindo assim 1/3 dos pagamentos totais – 

em abril de 2014, portanto –, seja realizada Assembleia Geral para: a) homologação das diferenci-

ações de valores para as unidades, quanto à localização (nascente ou poente, andar alto ou baixo, 

frente externa ou interna); b) reconstituição da média real do valor do m2, em função da perda de 

área do projeto original e referente à construção de um terceiro subsolo; e c) sorteio da ordem de 

escolha das unidades. Voltaremos a tratar dessa questão no momento oportuno. 



COMUNICADO. Lamentamos informar que desistimos do empreendimento da CRNW 707. Não 

conseguimos adaptar o projeto para o que pretendíamos, ou seja, predominância de lojas em re-

lação a salas. O problema todo é que a NGB do lote prevê uma ocupação de até 50% da área, ou 

seja, para a utilização plena do potencial construtivo teríamos que verticalizar a obra, inviabilizan-

do assim a ideia de construir um mall. Assim, após uma longa reflexão, entendemos que não po-

deríamos prosseguir com o empreendimento, pois não há mercado, hoje, para a comercialização 

de salas, mesmo com o belo projeto e os preços altamente competitivos que estávamos pratican-

do (preço de custo, sem comparação no mercado). Agradecemos a confiança depositada em nosso 

trabalho, e iniciamos os procedimentos para devolução dos cheques. Para nossa surpresa e alegri-

a, em uma grande demonstração de confiança no trabalho desenvolvido pela COOPHAF, alguns 

cooperados não aceitaram a devolução dos cheques, e seguem aguardando o próximo projeto. Os 

cheques são todos nominais e estão guardados em local seguro. Tendo em vista o grande interes-

se por apartamentos com 2 e 3 quartos, e considerando que a Terracap tem agilizado os procedi-

mentos para a segunda fase do Noroeste, informamos que estamos estudando a captação anteci-

pada do valor da entrada para edifício com essa configuração, como forma de facilitar a formação 

de grupo. Como nosso cooperado, você saberá de tudo com a devida antecedência! Aguarde.  

Ao lado, corte lateral do proje-

to da CRNW 510. Você já sabe, 

mas é sempre bom lembrar: é 

possível consultar todas as 

plantas do projeto em nosso 

site. Todos os informativos  

anteriores também estão lá, 

além de muitas outras infor-

mações de seu interesse, como 

as notícias abaixo, publicadas 

aqui de forma resumida. Coo-

perado, não deixe de visitar 

nosso site, ele foi preparado 

especialmente para você:  

www.coophaf.org.br 

NOTÍCIAS >>> Liberada licitação para obras de infraestrutura no Setor Noroeste. O Tribunal de 

Contas do DF decidiu pela continuidade da licitação da Terracap para obras de infraestrutura e 

Gestão Ambiental do Setor Noroeste. O certame estava suspenso desde maio, em função de falhas 

no edital. Entre as impropriedades detectadas, após análise do Tribunal, estavam a possível limita-

ção à competitividade, a falta de detalhamento das condições de pagamento, a delimitação ina-

dequada do escopo do projeto, e a exigência descabida de atestado de vistoria técnica, entre ou-

tros. Segundo entendimento da Corte de Contas, as impropriedades que comprometeriam a eficá-

cia da licitação foram devidamente corrigidas pela Terracap (fonte: TCDF). Segurança pública no 
Noroeste é debatida em reunião. O planejamento de segurança pública do mais novo bairro resi-

dencial de Brasília, o Setor Noroeste, foi tema de uma reunião entre deputados distritais e síndicos 

dos blocos do bairro. Os representantes dos moradores solicitaram mais policiamento nas redon-

dezas e apontaram a vulnerabilidade do local. "O Noroeste está estigmatizado como bairro de 

rico, embora sejamos de classe média. Quando a imprensa mostra que falta luz num bairro onde o 

metro quadrado custa R$ 12 mil, isso propicia o crime", observou um dos síndicos. Setor imobiliá-
rio sinaliza início de recuperação. Depois de todo o ano passado dedicado à arrumação da situa-

ção operacional e financeira das incorporadoras de capital aberto, começa a haver indicações de 

que o ano terminará com resultados um pouco melhores para o setor.  


