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ESTAMOS QUASE LÁ! 
Falta muito pouco para o término das obras. A nova data prevista é 20 de abril. O barracão e os 
tapumes já foram removidos, e o endereço do prédio já foi afixado nos dois lados da fachada. A 

colocação das molduras de alumínio é o próximo passo. Enquanto isso, todos os alvarás já foram 
emitidos e o processo de habite-se já começou a tramitar na Agefiz. A visita dos fiscais desse órgão 
está prevista para ocorrer até o final do mês, momento em que a obra deverá estar completamen-
te concluída e higienizada. Estamos otimistas de que tudo correrá bem, pois fomos especialmente 

diligentes  quanto ao cumprimento das inúmeras exigências previstas para o bairro.  

Empossados os novos diretores da Cooperativa. Em Assembleia 
Extraordinária realizada em 25/3, e que contou com a presença 
de 21 cooperados, foi alterada a estrutura organizacional da Coo-
perativa, a fim de prepará-la para os futuros empreendimentos 
(veja Estatuto alterado em nossos site). Na ocasião, foram elei-
tos e empossados Lúcio Meireles Martins (em pé, na foto, ex-
pondo o novo empreendimento, o Vitale), no cargo de Diretor de 

Operações, e Yulo Sasaki (sentado, na penúltima fila, de camisa lilás), no cargo de Diretor Adminis-
trativo e Financeiro. Ambos são proprietários de unidades do Sunset Noroeste. Importante lem-
brar que os novos diretores assumem sem o recebimento de qualquer pro-labore, situação na qual 
já se encontra o presidente Dario Corsatto desde janeiro (a remuneração da Diretoria somente 
voltará a ocorrer no caso de um novo empreendimento). Após a Assembleia, travou-se um profí-
cuo debate acerca das futuras regras do condomínio, de modo que inúmeras sugestões de aper-
feiçoamento foram ofertadas. A Diretoria irá consolidar todas as sugestões e, muito em breve, 
reapresentará a minuta de Convenção combinada com um Regimento Interno. Uma reunião espe-
cífica sobre o tema será agendada, e na Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se em 25/4 será 
formada uma Comissão de Condomínio (veja nas próximas páginas).  



Cooperativa emitirá boleto para fazer frente a despesas cartoriais  
Conforme anunciamos no Informativo anterior, a Diretoria desistiu de registrar memorial de in-
corporação, de modo que partirá direto para o registro do condomínio e desmembramento das 
matrículas.  Acompanhe o passo a passo e as despesas correspondentes:   

Seq. Ação 
Custo 
(R$) 

Responsabilidade 

1 
Após a expedição da Carta de Habite-se,  
esta deverá ser averbada no Registro de Imóveis. 

324,70 Cooperativa 

2 
Deverá então ser registrada a instituição do Condomí-
nio na matrícula-mestra, sendo Convenção de Condo-
mínio também registrada no chamado “Livro 3”.  

649,40 
(x2) 

Cooperativa 

3 

Procede-se então ao desmembramento das matrículas, 
em que cada unidade terá sua própria matrícula. No 
mesmo passo, deverá ser averbada a convenção de 
condomínio em cada uma das matrículas  

649,40 
+ 324,70 

Cooperado  
(boleto COOPHAF) 

4 

Cada cooperado deverá então dirigir-se ao cartório de 
ofício de sua preferência para a lavratura da escritura, 
devendo antes pagar a certidão negativa de ônus do 
Imóvel. Nesse passo, deverá ocorrer o pagamento do 
ITBI devido (3% do valor do imóvel*), conforme instru-
ções do cartório.  
*Esse percentual considera o valor histórico pago, mas poderá ser 
majorado em função do valor venal do imóvel, conforme tabela 
utilizada pela Secretaria de Fazenda do GDF. 

19,65 + 

1.298,85 
+ ITBI 

Cooperado 
(pagar no cartório 
e no banco indica-
do pelo cartório) 

5  

Após o prazo de 30 dias do passo anterior, cada coope-
rado deverá registrar a sua escritura no 2º Ofício de 
Registro de Imóveis, localizado no Venâncio 2000 (blo-
co B-60, sala 140), entre segunda e sexta, de 9 às 17 
horas.  Nesse momento, deverá ocorrer também aver-
bação da sub-rogação do direito real de uso dos espa-
ços públicos (avanços em geral).  

649,40 
+ 324,70 

Cooperado 
(pagar no cartório) 

Note-se que a instituição do condomínio somente será possível após o habite-se, de modo que 
não há como este ter existência legal antes disso. O ato de instituir o condomínio implica que as 
regras condominiais (Convenção do Condomínio) estejam já definidas. Quanto à eleição da Admi-
nistração do Condomínio, é ato que poderá ocorrer posteriormente, mediante Assembleia especí-
fica. Nesse meio tempo, as despesas condominiais deverão ser suportadas pelos próprios coope-
rados (veja detalhes na página seguinte). A Cooperativa alerta que ainda existem unidades com 
pendências, e, caso ocorra algum tipo de prejuízo para o conjunto dos cooperados ou que acarre-
tem onerosidade excessiva para a Cooperativa, a elas poderá ser imputadas perdas e danos. Por 
isso, muito importante estar com as obrigações plenamente quitadas com a Cooperativa e pagar 
em dia o boleto que será enviado.  

Novo boleto será emitido nos próximos dias pela Cooperativa. O pagamento 
dessa despesa é imprescindível para que a Cooperativa dê início aos 

necessários trâmites cartoriais. 
O boleto, de valor único para todos os cooperados, no montante de R$ 

974,10, tem vencimento previsto para 25/4.  



Cooperativa realizará Assembleias de prestação de contas 
e de autorização para cobrança de despesas condominiais 

Conforme os editais publicados nesta página, e que, em atendimento à legislação, serão também 
publicados em jornal local, a Cooperativa realizará, em 25/4, sua já tradicional Assembleia Geral 
Ordinária de prestação de contas, às 19 horas (última chamada), sendo seguida de Assembleia 
Geral Extraordinária de alterações estatutárias, às 20 horas (última chamada). É muito importante 
a presença dos cooperados na data programada, eis que aproveitaremos a oportunidade para de-
bater assuntos de grande interesse de todos.   

ASSEMBLEIAS DA COOPERATIVA 

Data: 25/4 (quinta). 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. 

19h00 – Assembleia Geral Ordinária de prestação de contas. 
20h00 – Assembleia Geral Extraordinária de autorização de cobrança de despesas condominiais. 

 

ESCLARECIMENTOS SOBRE AS CONTAS DA COOPERATIVA 

O ano que passou merece dois destaques: o repasse das unidades inadimplentes, apesar do cenário 
absolutamente desfavorável do mercado imobiliário em 2018, e a conclusão da obra abaixo do valor 
orçado. Muitos cooperados têm a seguinte dúvida: com a conclusão da obra abaixo do valor orçado, 
não haveria uma devolução a ser feita, a favor dos cooperados? Ocorre que é preciso considerar que a 
Cooperativa acabou suportando um expressivo prejuízo com os repasses mencionados, acarretado não 
apenas pela venda abaixo do valor de custo (em alguns casos), como também pela necessidade de que 
fosse realizada uma expressiva campanha de marketing (inclusive com inserções na Globonews e no 
rádio), de modo a fazer face ao cenário de marasmo em que se encontrava o mercado imobiliário. O 
repasse das unidades inadimplentes foi um excelente negócio para os novos adquirentes – ressalvando 
que eles tiveram que honrar os valores praticamente à vista, diferentemente de nós, que quitamos as 
unidades em prestações sem juros –, mas, sem dúvida, embora tenha sido uma providência crucial 
para o término das obras, configurou um dispêndio imprevisto para a Cooperativa. Assim, pode-se 
dizer, simplificadamente, que uma situação compensou a outra: a economia verificada na obra foi em 
sua maior parte sacrificada pelo alto custo financeiro gerado com a inadimplência.  



O fato é que, graças ao grande esforço despendido naqueles repasses, todas as unidades de coopera-
dos inadimplentes foram comercializadas a tempo de cobrir os custos finais da construção do empre-
endimento, afastando assim o principal risco do modelo de autofinanciamento. Esse modelo contem-
pla a vantagem de ser isento da cobrança de juros, mas, por outro lado, apresenta o inconveniente de 
uma inadimplência mais insidiosa do que a verificada no modelo de financiamento bancário.  

A análise de custos indica que honraremos todas as despesas, mas sem a sobra de caixa com a qual 
esperávamos contar para implantar melhorias no prédio. Vale observar que uma quantia bastante 
expressiva já foi investida, sob a rubrica “sobra de caixa”, em uma sofisticada e completa solução de 
CFTV e automação, com custo total de R$ 314 mil. Em razão de a Diretoria deter responsabilidade dire-
ta pelo empreendimento e em função dos bens de altíssimo valor embarcados na obra e que podem 
ser objeto de furto (louças, metais, fiações, equipamentos), essa foi uma decisão tomada unilateral-
mente, eis que inadiável e absolutamente necessária. Existem grupos especializados nesse tipo de fur-
to, de modo que não poderíamos de maneira alguma correr tal risco.   

Despesas como folha de pagamentos estendida além do prazo esperado, eis que nossa legislação não 
permite que ocorram demissões à vésperas do dissídio (R$ 47.313,82 mensais, incluindo encargos); 
rescisões trabalhistas em valor superior ao inicialmente estimado (R$ 83.983,00); retenções contratu-
ais dos contratos de terceirização não consideradas no levantamento de despesas a pagar e que, afi-
nal, precisarão ser honradas (R$ 148.833,83); necessidade de desvio da rede da Caesb, de modo a pos-
sibilitar a ligação com nossa rede (R$ 79.428,42); além de outras, acabaram frustrando os planos da 
Diretoria de entregar um produto final mais robusto do que aquele que estava inicialmente prometido.  

Ainda assim, além da solução de CFTV e automação, outras benfeitorias estarão sendo ofertadas para 
além do contrato assinado com a construtora, e que somente se tornaram possíveis graças ao esforço 
de economia de obra que norteou a nossa atuação. Dentre elas, destacamos: a solução de laje sobre-
pressão combinada com contenção em concreto (formando uma espécie de bacia impenetrável), com 
o custo histórico de R$ 192.041,20 – solução adotada logo no começo da obra, de modo a tornar prati-
camente impossível o alagamento do terceiro subsolo, não importando o nível de chuvas que venha a 
ser verificado; e a compatibilização de projetos realizada pela MTD Engenharia, ao custo de R$ 
153.202,50, e que otimizou o projeto de engenharia, contribuindo de forma decisiva para a economia 
verificada na obra. Além dessas, despesas relacionadas a consultorias técnicas para a obtenção célere 
do habite-se, que totalizaram R$ 26.400,00 (consultorias especializadas), fazem parte de uma espécie 
de patrimônio intangível a favor dos cooperados, eis que há uma expectativa concreta no sentido de 
que a Carta de Habite-se seja expedida em tempo recorde, valendo lembrar que todos os órgãos e 
concessionárias (Nocavap, Ceb, Caesb, Bombeiros) já expediram seus respectivos alvarás de autoriza-
ção, restando apenas o “ok” final da Agefiz.  

Esclarecemos que todas as contas do ano de 2018 já se encontram na sede da Cooperativa para con-
sulta de qualquer interessado, em sua integralidade. O Conselho Fiscal está analisando os detalhamen-
tos. Em breve publicaremos em nosso site um extrato simplificado das contas, e na data da Assembleia 
teremos a oportunidade de detalhar o desempenho do exercício.  

 

ESCLARECIMENTOS SOBRE A COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS 

Com a saída de cena dos funcionários da Vega – todo o pessoal ainda remanescente será dispen-
sado em 20/4 –, será necessário fazer frente às despesas de manutenção, no que se inclui a con-
tratação de pessoal para cuidar do prédio – porteiro, zelador e servente de limpeza. Conforme já 
comentamos, o condomínio somente será legalmente instituído após o habite-se, com a devida 
notação no cartório e constituição de CNPJ. Assim, as despesas de pessoal do prédio, contas de 
água e luz, despesas de manutenção do elevador e do gerador, além de outras, deverão ser assu-
midas pelos atuais cooperados e futuros condôminos. A nova Diretoria da Cooperativa, empossa-
da em 25/3, e que passou a ser composta por dois cooperados do Sunset Noroeste, Yulo Sasaki 
(proprietário de loja) e Lúcio Meireles (proprietário de kit), orçou diversas empresas prestadoras 



de serviços de terceirização, e, após minudente análise, acabou optando pela proposta da Sollo 
Serviços. Em negociação com essa empresa, ficou acertado que os serviços de portaria, zeladoria e 
limpeza serão prestados graciosamente entre 16 e 30/4, somente se iniciando a cobrança a partir 
de maio. Após análise e tendo em vista a redução de custos, chegou-se à conclusão de que o servi-
ço de portaria diurna não seria necessário neste momento, em que não haverá moradores, eis que 
o zelador e o servente de limpeza estarão aptos a cuidar do edifício durante o dia, em sistema de 
revezamento. Importante lembrar que o edifício necessita de monitoramento 24 horas por dia, em 
vista dos grandes valores que comporta em equipamentos, louças, metais e fiação.    

Para fazer frente a essas despesas, a Diretoria proporá na Assembleia de 25/4 que os cooperados 
contribuam, a partir de maio, com uma taxa mensal de R$ 250,00, no caso das kits, e de R$ 
500,00, no caso das lojas. Essa proporção de 1:2 obedece à proporção prevista na Convenção de 
Condomínio, já submetida aos cooperados e que vem sendo objeto de aperfeiçoamentos. Nossa 
proposta é que os boletos com a taxa de condomínio sejam enviados a cada cooperado no início 
de cada mês, com vencimento sempre no dia 25. O primeiro boleto terá vencimento em 25/5, e 
assim sucessivamente. Esses valores foram obtidos a partir da seguinte relação de despesas:  

DESPESAS COM EMPRESA TERCEIRIZADA .............................................................................  16.975,73 
 Porteiro Noturno 12x36 (2) ............................................................................................................ 8.485,00 
 Zelador/Automação 44 hs (1) ......................................................................................................... 4.197,64  
 Servente de Limpeza 44 hs (1) ....................................................................................................... 3.973,09 
 Materiais e equipamentos de limpeza (estimativa) .......................................................................... 320,00 
DESPESAS DE MANUTENÇÃO .................................................................................................  3.080,00 
 Luz, água e esgoto das partes comuns ........................................................................................... 1.250,00 
 Manutenção de elevadores  ........................................................................................................... 1.200,00 
 Manutenção do gerador.................................................................................................................... 630,00 
DESPESAS DIVERSAS ..............................................................................................................  2.500,00 
FORMAÇÃO DE FUNDO DE CAIXA .........................................................................................  12.444,27 
ARRECADAÇÃO TOTAL .......................................................................................................... 35.000,00 

Embora a quantia destinada para a formação de fundo de caixa possa ser, em princípio, conside-
rada expressiva, cabe considerar que diversas novas despesas precisarão ser assumidas pelo Con-
domínio que será instituído logo após o habite-se. Veja-se: ajardinamento, orçado em R$ 
15.676,50 (na versão completa); pró-labore do síndico, mínimo de R$ 998,00 + INSS (20%), men-
salmente; contratação de um posto de Porteiro Diurno 12x36 (2 profissionais), ao custo mensal de 
R$ 7.143,25; contratação de assessoria condominial (contabilidade e elaboração de boletos): R$ 
1.100,00 mensais, aproximadamente; sinalização do prédio e seguro do edifício (valores não orça-
dos) e muitos outros. Assim, é aconselhável que, em um primeiro momento, o condomínio conte 
com uma reserva robusta, de modo a evitar que o valor da taxa de condomínio sofra reajustes.   

Por oportuno, cabe observar que a eleição do síndico e demais membros da Administração do 
Condomínio somente poderá ocorrer após a instituição do condomínio, e esta, por sua vez, so-
mente deverá ocorrer após o habite-se do prédio. Nesse ínterim, a gestão do condomínio ficará a 
cargo da Cooperativa, na qualidade de representante dos incorporadores, que são os próprios 
cooperados. Nesse sentido, deverá ser constituída uma Comissão de Condomínio, na Assembleia 
de 25/4. É recomendável (mas não obrigatório) que essa comissão seja constituída de cooperados 
que tenham interesse em assumir algum cargo na futura Administração do Condomínio.  

Resumo das propostas de compras coletivas. Quem acompanhou as últimas reuniões da Coope-
rativa teve oportunidade de conhecer diversas propostas de fornecedores, que procuraram ofer-
tar preços menores em função do volume esperado de vendas. Essas propostas foram reunidas 
em uma breve apresentação, que você poderá encontrar em nosso site (em Sunset, opção Docu-
mentos) e será enviada em breve. Nela você vai encontrar as seguintes propostas: box para ba-
nheiro, cortinas, ar-condicionado, armários planejados e escritórios de arquitetura.  


