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NEGOCIO DA COOPERATIVA

Proporcionar aos sews associados a construcao ou aquisicäo de unidades
habitacionais e comerciais nos centros urbanos e rurais, promovendo entre

eles a integracao sOcio-comunitiria, a solidariedade e o espirito de
poupanca para a autogestäo.



PUBLICO DE INTERESSE

FuncionArios, aposentados e pensionistas do Banco do Brasil,
pessoas fisicas em geral,

pretendentes a aquisicäo de imOveis disponibilizados pela COOP-ANABB
e/ou atraves de ConsOrcio ImobiliArio numa parceria entre a

COOP-ANABB e a Federacäo das Cooperativas de Consumo dos
Funcionários do Banco

do Brasil (FECOB).
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PARCERIAS

CONSTRUTORA:
DAN HEBERT

CONSORCIO IMOBILIARIO:
FECOB

4



MENSAGEM DA DIRETORIA

Senhoras e Senhores Cooperados.

No ano de 2008, a COOP-ANABB continuou o processo de revisäo de suas rotinas
internas, de olho na futura expansäo de suas atividades, sob inspiracäo de principios de
uma "governanca cooperativa", ou seja: transparencia, eqiiidade, prestacdo de contas e
responsabilidade cooperativa.

Tambem foram contratados mOdulos de urn sistema de informitica voltados para as
nossas efetivas necessidades, tendo sido montado, para tanto, um programa de
treinamento para todos os funcionirios envolvidos nas diversas atividades e etapas.

Mesmo involuntariamente, a falta de uma boa comunicacilo pode resultar prejuizo para
a necessAria relacäo de confianca reciproca entre Diretoria Executiva, membros dos
Conselhos de Administracao e Fiscal, cooperados e colaboradores.

A comunicacao, akin de fidedigna e tempestiva, nao deve se limitar ao andamento das
Seccionais, ou seja, das obras, e ao respectivo desempenho financeiro.

Lima cooperativa habitacional nao a uma entidade filantrOpica, entretanto, a sua
estrategia empresarial nao pode perder de vista a sua funcilo social.

0 exercicio foi marcado por importantes alteracks em decorrencia da recente crise
internacional que teve o seu epicentro no mercado imobiliario norte-americano.

As opiniOes especializadas se dividem entre os extremos do otimismo e do pessimism°,
determinando uma postura de atenciio e cautela corn novos lancamentos. Em realidade,
pode-se dizer que, ate agora, essa crise econinnica nao repercutiu efetivamente para a
COOP-ANABB, especialmente quanto ao seu ptiblico de interesse e as regibes de
atuacäo em perspectiva no Distrito Federal e no Rio de Janeiro.

Por outro lado, o governo vem arquitetando um programa para construcdo de 500 mil
imOveis urbanos/ano ate 2010 para venda a quem ganhe ate dez salitrios minimos. Tal
fato poderA afetar o cenArio em termos de escassez de produtos, mäo-de-obra
especializada, equipamentos e aumento dos custos para a construcäo civil.

A Cooperativa nao tern finalidade de lucro, mas deve ter como preocupaciries fortes a
sustentabilidade e objetivos de longo prazo.

No exercicio que finda, a Cooperativa continuou o processo de escrituracâo de unidades
habitacionais do seu primeiro empreendimento, o MORADA NOVA, bem como deu
inicio ao processo relativo ao Residencial JARDIM DOS IPES, ambos em Aguas Claras
(DF).

Simultaneamente, atuou no sentido de levar a born termo as obras do empreendimento
Residencial BOSQUE BELA VISTA, em Salvador (BA), onde permanece ativa uma
filial da Cooperativa para atender exigencias burocrAtico-fiscais.
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Desse empreendimento ainda pende a formalizacio da escritura priblica do terreno
obtido por permuta corn cooperados. Apesar de se encontrar concluido, ainda tramita
tambem na Prefeitura local o processo para obteneäo da respectiva carta de "habite-se".

As edificaelies correspondentes aos empreendimentos JARDIM DAS PAINEIRAS, em
Samambaia (DF), e JARDIM DA BARRA, no Rio de Janeiro (RJ), em terrenos
regularmente adquiridos, quitados e escriturados em nome da Cooperativa, encontram-
se interrompidas no momento e seus projetos estiio sendo revisados.

Ambas as Seccionais encontram-se em areas de franca expansäo e valorizaeäo
imobilidrias, assegurando bons negricios em favor dos nossos cooperados, em particular
dos vinculados, presentes e futuros, äqueles empreendimentos.

ApeIs inilmeras e frustradas tentativas para a adequada evolucao das obras dos
empreendimentos VERDES BRASIL (Bloco	 e REAL GARDEN, ambos em Aguas
Claras (DF), a Cooperativa considerou inviAvel continuar com os dois empreendimentos
e passou a negociar o distrato dos correspondentes contratos de ato cooperativo.

Paralelamente, tentou-se obter a devolueao amigiivel dos valores aportados e, nao tendo
obtido exito, instruiu-se o escritOrio de advocacia, fornecendo a documentaeão
necessiria para que seja movida aedo na Justiea, em desfavor da JMARTINI e na defesa
dos interesses da Cooperativa.
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SUPORTE ADMINISTRATIVO

Pessoal

As aeOes implementadas tem viabilizado melhoria e tempestividade das informaeOes e dados.

Em suas atividades administrativas, a COOP-ANABB conta com cinco funciondrios cedidos
pela ANABB, dois atuando preferencialmente no atendimento aos cooperados, um cuidando
das transaceies financeiras, inclusive contas a pagar, e outro cuidando dos assuntos de natureza
contabil-fiscal, inicialmente em estreito contato corn o escriterio responsdvel pela nossa
escrita, mas, por ultimo, assumindo internamente o mister.

Ainda remanesce no quadro da Cooperativa pessoal envolvido em atividades inerentes
construed° civil: no JARDIM DAS PAINEIRAS, 6 operarios, e no BOSQUE BELA VISTA,
4 operarios, que sdo contratados diretamente pela Cooperativa.

Os servieos de seguranea do canteiro do Jardim das Paineiras sdo realizados por pessoal de
uma empresa especializada contratada.

Tecnologia da Informacäo

Os sistemas em use continuum sendo repensados a luz das necessidades atuais e potenciais da
Cooperativa.

Atualmente, ainda sdo utilizados:
Sistema de gestdo financeira prOprio;
Sistema gerenciador financeiro cedido pelo Banco do Brasil para relacionamento on line corn
o banco; e
Alguns relatOrios disponibilizados pelo CPD da ANABB, incluidos no seu sistema SGI.

Com o necessario suporte do CPD da ANABB, estamos em processo de treinamento de
pessoal e implantaedo de diversos mOdulos contratados de empresa corn 20 anos de mercado
(RM Sistemas, do grupo TOTVS S.A.) para os diversos servicos da COOP-ANABB, para
substituiedo dos sistemas acima mencionados.

Ainda corn o apoio da ANABB (CPD e DICOM), revisamos o conteado e apresentaedo do
site da Cooperativa, inclusive do auto-atendimento.

Para um adequado suporte as atividades e a gestdo da Cooperativa, sera necessario um
permanente repensar do aparato tecnologico disponivel, especialmente corn vistas a expansdo
e a tempestividade requeridas no suporte aos negOcios e a gestdo, de forma profissional e
empresarial.

Ndo obstante o ate aqui realizado, o site (www.coopanabb.com.br) continua necessitando de
melhorarias que atendam a dinamica e tempestividade das informacOes veiculadas, permitindo
outros servicos aos usuarios, e possibilitem que a implementacdo de moditicacbes de
contend° sejam processadas diretamente a partir de nossos equipamentos, inclusive no tocante
as ofertas comerciais, sem a intervencdo dos tecnicos do CPD.
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Contabilidade

Durante o exercicio que se encerra, os servicos passaram a ser executados sob a
responsabilidade dos contadores do quadro da prOpria Cooperativa.

Infra-Estrutura

A COOP-ANABB tem recebido total apoio dos segmentos que compOem a ANABB.

A Cooperativa passou a funcionar em duas salas no terreo (diretoria e atendimento externo) e
uma no 2° andar (financeiro, contabilidade e arquivos) do Edificio ANABB, incluidos:
sistemas, equipamentos, internet, suporte para comunicaedo institucional, central telefOnica,
mOveis e utensilios, energia eletrica, refrigeracdo, copa e

Comunicacäo Interna e Externa

A Cooperativa tern procurado melhorar a comunicaedo corn o seu corpo social, bem como
corn os seus conselheiros, delegados, colaboradores e fornecedores. Alem de diversas visitas
aos empreendimentos, no exercicio foram realizadas reuniOes in-terms (Diretoria e
colaboradores), reuniOes do Conselho de Administraedo, reuniOes do Conselho Fiscal e uma
Assembleia Geral (Bosque Bela Vista). Ainda ha muito que se fazer nesta area.

Regimento Interno

Esta por concluir o processo de elaboraedo e discussao de urn Regimento Interno da COOP-
ANABB.
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EMPREENDIMENTO CONDOMINIO ILHA DOS FRADES — Salvador
(BA)

Seccional CANCELADA em 2006.

Construtora: VALOR (Contrato Denunciado).

Pendencia: Proposta ao Ministeriolico relativa a caracterizaciio como crime de
apropriaeäo indebita de adiantamento efetuado ao sindico do empreendimento pela
COOP-ANABB.
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EMPREENDIMENTO BOSQUE BELA VISTA - Salvador (BA)

PRIMEIRA ADESAO: NOV/2004
PREVISAO DE CONCLUSAO: em julho/2007
— OBRA CONCLUIDA, pendente de "Habite-se"

1 Torre

23 Andares

92 Apartamentos

Terreno adquirido por PERMUTA (17 apartamentos)

Construtora: DAN-HERBERT.



EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL JARDIM DA BARRA — Rio de
Janeiro (RJ)

PRIMEIRA ADES 'AO: SET/2005
— OBRA LICENCIADA pela Prefeitura, porem SUSPENSA por decisäo da Diretoria.

1 Torre

11 Andares

60 Apartamentos

Terreno adquirido por COMPRA

Construtora: l a)DAN-HERBERT; 2')VALOR; 3') J.MARTINI; 4a) a contratar.
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EMPREENDIMENTO JARDIM DAS PAINEIRAS — Samambaia (DF)

PRIMEIRA ADESAO: OUT/2004
- OBRA PARALISADA — OBRA LICENCIADA pelo GDF, porem SUSPENSA por
decisào da Diretoria.

2 Torres

7 Andares

84 Apartamentos

Terreno adquirido por COMPRA

Construtora: la)DAN-HERBERT.
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EMPREENDIMENTO JARDIM DOS 113E S — Aguas Claras (DF)

PRIMEIRA ADESAO: SET/2004
- OBRA CONCLUIDA, em processo de escrituracâo das unidades.

1 Torre

18 Andares

72 Apartamentos

Terreno adquirido por PERMUTA (13 apartamentos)

Construtora: DAN-HERBERT.



EMPREENDIMENTO MORADA NOVA — Aguas Claras (DF)

PRIMEIRA ADESAO: NOV/2003
ENTREGUE aos Cooperados da Seccional a partir de SET/2005, por6m com
PENDENCIAS de unidades a escriturar.

1 Torre

15 Andares

84 Apartamentos

Terreno adquirido por PERMUTA

Construtora: 1') HABRA; 2') DAN-HERBERT.



EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL REAL GARDEN — Aguas Claras
(DF)

Seccional CANCELADA em 2008.

Construtora: JMARTINI. Com acäo a ser ajuizada pela COOP-ANABB.
Atos Cooperativos em processo de distrato.
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EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL VERDES BRASIL (Bloco "D")—

Aguas Claras (DF)

Seccional CANCELADA em 2008.

Construtora: JMARTINI. Corn acäo a ser ajuizada pela COOP-ANABB.
Atos Cooperativos em processo de distrato.
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COOP-ANABB
Cooperativa Habitacional

ANABB Ltda.    

PARECER DO CONSELHO FISCAL AO BALANCO

ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008

0 Conselho Fiscal da Cooperativa Habitacional ANABB Ltda - COOP-

ANABB, no use das suas atribuicOes conferidas pelos incisos I e II do artigo n g 77 do

Estatuto Social, ao examinar as demonstracOes, os documentos a que deram origem aos

registros contabeis, informacbes prestadas pela Diretoria Executiva e pelo Contador Agnaldo

Aranjo Neves, concluiu que o Balaneo encerrado em 31 de dezembro de 2008, reflete a real

situacao econömica e financeira da Cooperativa, emitindo PARECER FAVORAVEL a sua

apreciacão pela Assembléia Geral Ordinana.

Brasilia (DF), em 18 de fevereiro de 2009.

Saul Mafia Maffei
Conselheiro

Rona/do ffs‘tevab i de 7Nedeiros

Conse/heiro Fiscal
/

Ruben de Oliveira

Conse/heiro Fiscal

Cooperativa Habitacional ANABB Ltda. - COOP-ANABB - SCRS 507 - Bloco A, Loja 15 - 2° andar, Brasilia - DF
CEP 70351-510 - Fone: (61) 3442-9670 / 9682 / 9672 - Fax: (61) 3442-9676 - www.coopanabb.com.br

CN PJ: 05.747.364/0001-53 - CF/DF: 07.446.260/001-02



Conselho Diretor

Diretor-Presidente
FERNANDO ALBERTO DE LACERDA

Diretor Administrativo e Financeiro
WILLIAM JOSE ALVES BENTO

Diretor de Habitacão
CLAUDIO JOSE ZUCCO

Colaboradores

AGNALDO ARAUJO DAS NEVES — Contador — CRC 13526-0
ARMANDO MARQUES DE ARAUJO — CRECI
CLEBER MONTEIRO CRUVINEL JUNIOR — CRECI
GERALDA APARECIDA DE OLIVEIRA
MARCILIO JOSE DA SILVA FILHO — CRC 17979



Conselho de Administraeäo

Presidente
VALMIR MARQUES CAMILO

*Conselheiros (Titulares):
ANTILHON SARAIVA DOS SANTOS
ANTONIO GONCALVES DE OLIVEIRA
JOSE BRANISSO
JOSE SAMPAIO DE LACERDA JUNIOR
NILTON BRUNELLI DE AZEVEDO
ROMILDO GOUVEIA PINTO

*Conselheiros (Suplentes):
1°. Emilio Santiago Ribas Rodrigues
2°. Carminda Werneck Pinto Hoelz
3°. Luiz Antonio Careli
4°. Osvaldo Petersen Filho
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Conselho Fiscal

*Presidente
SAUL MARIO MATTEL — reconduzido

*Conselheiros (Titulares):

ANA LUCIA LANDIN — ate 23.4.2008
LUIZ CARLOS FAllA — a partir de 23.4.2008
RONALDO ESTEVAO DE MEDEIROS — reconduzido

*Conselheiros (Suplentes):
1 0 - ADELAIDE SEVERINI — ate 23.4.2008

- ANTONIO PAULO RUZZI PEDROSO a partir de 23.4.2008
2° - RUBENS DE OLIVEIRA — a partir de 23.4.2008
3° - VITOR PAULO CAMARGO GONCALVES — a partir de 23.4.2008



Delegados

A partir de 30.3.2008: 

ARMANI)O CESAR FERREIRA DOS SANTOS
ARNALDO FERNANDES DE MENEZES
CECILIA MENDES GARCEZ SIQUEIRA
DENISE LOPES VIANNA
EDER MARCELO DE MELO
ELIAS KURY
FERNANDO LUIZ DELGADO MIRANDA
FRANCISCO ALVES E SILVA
INACIO DA SILVA MAFRA
JAILSON SOARES DE MELO
KRAUS EMILIO DA FONSECA
MARIA DAS GRACAS CONCEICÃO MACHADO COSTA
MARIA HELENA ABONIZIO GUERREIRO
MERCIA MARIA NASCIMENTO PIMENTEL
TEREZA CRISTINA GODOY MOREIRA DOS SANTOS
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