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INFORME URGENTE DA AMONOR. A Associação dos Moradores do Noroeste – AMONOR informa que 
os serviços para a abertura da Avenida W9 já começaram. Piquetearam boa parte do traçado que a via 
tomará, e está prestes a começar de fato a parte mais aparente da obra, ou seja, a retirada da vegeta-
ção, para a via ser desobstruída. As obras serão realizadas no sentido 07  09.  

ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS PARA A ASSEMBLEIA DE 17/6 

Será necessário proceder ao rateio da solução de CFTV e automação, despesa que pertence 
ao condomínio e que a Cooperativa pretendia ofertar por meio de saldo de caixa 

Conforme já explicado no Informativo anterior, tendo em conta a visão otimista de que, ao final, 
haveria uma sobra de caixa, a Cooperativa tomou a decisão, em outubro, de implementar solução 
completa de circuito fechado de televisão (CFTV) e automação para o prédio (monitoramento in-
tegrado dos diversos sistemas). O procedimento habitualmente adotado para empreendimentos 
em geral, mesmo quanto àqueles implantados por meio de cooperativas, é o de que soluções co-
mo essa sejam instaladas após o habite-se, às expensas do condomínio. Contudo, para maior co-
modidade e segurança dos cooperados, a Cooperativa optou por ofertá-la desde logo, evitando 
assim gastos extras pós-obra e adoção de soluções insatisfatórias. Além disso, a Direção da Coope-
rativa entendeu que os moradores não poderiam esperar por um sistema de prevenção de vaza-
mento de gás, assim como não seria seguro entregar o prédio sem um eficiente controle de acesso 
biométrico. Também, a necessidade de supervisão de áreas de circulação do empreendimento era 
uma medida que reclamava uma atuação imediata da Cooperativa, e por esse motivo, foram insta-
ladas dezenas de câmeras no prédio. Naquele momento, a perspectiva de sobra de caixa era uma 
possibilidade concreta, a qual lamentavelmente não se confirmou.  

Muito embora o custo total da obra vá exceder em aproximadamente R$ 425 mil o valor total ar-
recadado, decidimos limitar o rateio ao custo de tal funcionalidade, a qual, a rigor, deveria ser 
ofertada pelo condomínio, conforme já dissemos. O excedente será objeto de negociação por par-
te da Cooperativa, devendo, se necessário, ser rateado por alguns parceiros (mas começando pela 
própria Diretoria). Embora o valor que a Cooperativa pretende seja rateado pelos cooperados te-
nha sido anunciado como sendo de R$ 314.000,00, o valor mais apropriado, após uma análise mais 
acurada, foi corrigido para R$ 299.239,63. Veja como chegamos a esse total: 1) O valor do contra-
to com a Smart é de R$ 305.000,00 (veja em anexo); 2) Contudo, desse valor devem ser subtraídos 
os serviços que já seriam executados de qualquer forma, mesmo que não tivéssemos pretendido 
implementar a solução. Com isso, devem ser subtraídos R$ 63.495,50 desse contrato, de modo 
que chegaremos ao valor de R$ 241.504,50. 3) Mas a solução só fica completa quando adiciona-
mos a implantação de infraestrutura de automação e melhoramentos decorrentes, executada pela 
JM Instalações, no valor de R$ 43.265,15, bem como o custo com os quadros auxiliares de auto-
mação, no valor de R$ 14.470,00. Chegamos então ao valor de R$ 299.239,63. Em reunião com a 
Vega, em que foi repassado de forma minuciosa todo o processo, rememorou-se que, diferente-
mente do que imaginávamos,  este valor já contempla o custo com os quadros auxiliares de auto-
mação, de modo que tal quantitativo (R$ 14.470,00) não poderia ser somado.  



As especificações adotadas podem ser melhor conhecidas por meio das duas propostas que se-
guem em anexo, da Automatic e da Satelit. As propostas dessas duas empresas devem ser soma-
das, para efeito de comparação com a proposta da Smart. A adoção de todas essas soluções tor-
nou nosso edifício um “prédio inteligente”. Soluções implantadas posteriormente não conseguiri-
am essa integração, dificultando a gestão eficiente do prédio. A tendência é que os novos edifícios 
passem progressivamente a ser entregues dessa forma. Não se trata apenas de uma solução com-
plexa e sofisticada, mas também uma solução que apresenta um ótima relação custo x benefício, 
além de trazer grande segurança para o edifício.  

A Cooperativa entende que o critério de rateio mais justo seja o referente à adoção da taxa de 
condomínio, por tratar-se de despesa de caráter nitidamente condominial. Respeitamos quem 
pensa de modo diferente, e, seja como for, o critério a ser utilizado será objeto de deliberação na 
Assembleia de 17/6. Em sendo adotado o critério de rateio pela regra da taxa de condomínio, vo-
tada em 30/4, serão os seguintes os valores a serem atribuídos: R$ 2.263,54 para as kits e R$ 
3.168,95 para as lojas (40% a mais). Todos aqueles que entendem de forma diferente terão opor-
tunidade para se manifestar na Assembleia. Lembramos que a Assembleia é soberana, e suas deci-
sões a todos obriga, mesmo aos ausentes.   

Na mesma Assembleia, será também discutido item pensado para conferir maior segurança jurídica 
aos cooperados. Conforme publicado, consta da pauta da Assembleia item que exclui do rol de coope-
rados todos os associados que, até o final do presente exercício, não participarem de novo empre-
endimento. É claro que a Cooperativa desejaria que todos os atuais cooperados permanecessem asso-
ciados por tempo indeterminado, mas essa não é a melhor solução do ponto de vista da segurança 
jurídica para os cooperados. Há um dispositivo da Lei das Cooperativas que dispõe que a responsabili-
dade do associado perante terceiros, por compromissos da sociedade, perdura para os demitidos, eli-
minados ou excluídos até quando aprovadas as contas do exercício em que se deu o desligamento 
(Lei 5.764/71, art. 36, caput). Ora, não sabemos quem estará à frente da Cooperativa no futuro, de 
forma que não teremos nenhum controle sobre a gestão da Cooperativa; por outro lado, temos total 
responsabilidade moral perante o atual conjunto de cooperados. Uma vez que é comum que os asso-
ciados permaneçam na condição de cooperados por tempo indeterminado, pois esquecem que a con-
clusão do empreendimento não implica desligamento da Cooperativa, entendemos ser de nossa res-
ponsabilidade alertar a cada um acerca das consequências da continuidade da condição de cooperado.  

Na realidade, o risco de responsabilização de um cooperado que concluiu todo o processo (que finda 
com a escrituração de sua unidade) e que permaneceu como cooperado é verdadeiramente ínfimo. 
Apenas os diretores da Cooperativa respondem pessoalmente pelos prejuízos causados à Cooperativa, 
por culpa ou dolo (Estatuto, art. 40, § 2º). A responsabilidade de cada cooperado pelas obrigações so-
ciais perante terceiros é apenas subsidiária e limitada ao valor de suas quotas-partes de capital, sendo 
proporcional a este (art. 9º). A quota-parte vale R$ 50,00, por expressa determinação estatutária (art. 
4º, parágrafo único), de modo que a possibilidade de responsabilização é irrisória. Isso foi pensado 
pelos fundadores da Cooperativa justamente para proteger o cooperado de prejuízos quanto aos quais 
ele não tenha dado causa. Todavia, para, como dissemos, evitar dissabores, a prudência recomenda 
que, ocorrendo o término de determinado empreendimento imobiliário, a exclusão do cooperado 
ocorra até o final do exercício correspondente. Estamos estudando alterar o Estatuto para acrescentar 
uma cláusula que torne esse procedimento automático. Enquanto isso não ocorre, tomamos a iniciati-
va de resolvê-lo mediante Assembleia, facilitando a vida de todos e resguardando os interesses jurídi-
cos e a tranquilidade futura dos cooperados. Surgindo interesse em um novo empreendimento em 
momento posterior, a solução é muito simples: basta que haja a readmissão do interessado.  

ASSEMBLEIA GERAL DA COOPERATIVA: COMPAREÇA!! 

Data: 17/6 (segunda). Horário: 19h00. Local: CLSW 105, Bloco A (Espaço 105), sala 111 – Sudoeste. 
Como chegar: na comercial da 105, no Sudoeste, localize o bloco no qual se situam vários bancos (Banco do Brasil, 

Santander e BRB). Dirija-se à sobreloja e localize a placa do Kumon. Siga até o final do corredor. 


