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A AGE virtual foi secretariada pela integrante do
Conselho de Administração, Camila Velloso e teve
duração de 04 horas, com a participação de
aproximadamente 71 cooperados. Um momento
rico na troca de ideias sobre o futuro do
condomínio. 

O tema central das deliberações foi a aprovação
dos critérios complementares aos definidos nas
AGEs de 2015 e 2017, sobre o processo de
indenização dos cooperados com perdas de área 
 superior a 5% com a regularização fundiária. Os
moradores deliberaram também sobre a venda dos
lotes excedentes, após as indenizações, para
abater o custo das obras de regularização. Ambos
os itens foram aprovados na AGE de domingo (18). 

Tema de fundamental importância para o início das
obras de regularização, a formalização das
exigências da ADASA solicitadas pela NOVACAP, foi
aprovada com 43 votos.

Para a aprovação do projeto de drenagem do
condomínio, a NOVACAP exigiu o compromisso de
que cada lote fosse responsável por fazer o próprio
sistema de retenção de vazão de águas pluviais. 

Os requisitos necessários para requerimento e
obtenção de outorga de lançamento de águas
pluviais em corpos hídricos, nos quais se baseou o
projeto de drenagem, podem ser encontrados na
resolução nº 09 de 2011 da ADASA.

Quem “entra e sai” da Cooperativa também foi
pauta nesta Assembleia. O referendo de novos
cooperados foi aprovado com 36 votos favoráveis e
02 abstenções. Por fim, chegou a vez da aprovação
da ATA da AGE de 23 de maio, com 35 votos
favoráveis e duas abstenções. 

A Assembleia de domingo (18) foi encerrada após a
leitura e aprovação de sua ATA, com as
contribuições dos cooperados. Este último item foi
aprovado com 34 votos, sem abstenções ou
manifestações contrárias.

Com base nas sugestões dos moradores, durante as reuniões técnicas (13 e 15 de julho), a diretoria e conselho de administração da
Cooverde realizaram os ajustes necessários às propostas apresentadas durante a Assembleia Geral Extraordinária de domingo (18/07).
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https://youtu.be/r6ZpgCNhFG8
http://www.adasa.df.gov.br/images/stories/anexos/legislacao/resolucoes/2011/resoluo%20n%2009%20de%2008%20de%20abril%20de%202011.pdf
https://condominioverde.org.br/wp-content/uploads/2017/09/ATA_AGE_23.05.2021.pdf
https://condominioverde.org.br/wp-content/uploads/2017/09/Ata_AGE_18.7.2021.pdf
https://youtu.be/r6ZpgCNhFG8

