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Ao 

Ilmo. Sr. 

Dener Alvares Justino 

Sócio administrador da empresa Incorporação Opus 55 SPE Ltda. 

Prezado Senhor Dener, 

Em atenção ao Termo de Compromisso pactuado com a INCORPORAÇÃO OPUS 55 SPE LTDA, 

que envolve a área comercial situada na Av. Vale Verde, no loteamento denominado 

ALPHAVILLE  FLAMBOYANT  - RESIDENCIAL ARAGUAIA, a ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE  

FLAMBOYANT  RESIDENCIAL, por seus representantes, vem por este meio, informar que já está 

diligenciando na tentativa de encontrar uma solução amistosa para a questão que envolve a 

construção do projeto idealizado, ante a insatisfação de seus associados. 

Dentre as alternativas mencionadas no referido termo, uma delas diz respeito a possibilidade 

da Associação Alphaville adquirir a área onde se pretende a implantação do projeto, e para 

isso, há a necessidade de se levar a questão para deliberação em assembleia, nos termos de 

seu normativo interno. 

Dito isso, utiliza-se do presente oficio para solicitar de Vossa Senhoria, proprietária do imóvel 

em questão, para que apresente â Associação Alphaville, o mais breve possível, o valor 

mercadológico do imóvel, acompanhado de laudo de avaliação realizado por empresa ou 

profissional da área, nos termos da alínea "e" do item "2" do Termo de Compromisso, de modo 

que a Associação possa apresentá-lo em assembleia perante seus associados e representantes 

para deliberação. 

Com o laudo de avaliação ora requerido, solicita-se também, se possível, que o valor atribuído 

venha acompanhado de proposta de venda com formato de pagamento à vista e parcelado, e 

se o prego comporta desconto ou não. 

Certos de vossa compreensão, aguardamos retorno. 

Atenciosamente, 

r os Al 	o de 	rli  Junior  

iretor Presidente 
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À 
ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE FLAMBOYANT RESIDENCIAL 
A/C: Presidente Sr. Carlos Alberto De Carli Junior 
 
Aos 
 
MORADORES DO RESIDENCIAL ARAGUAIA 

 
 

COMUNICADO 
 

 
INCORPORAÇÃO OPUS 55 LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob nº 

35.831.687/0001-91, por seu representante legal, na condição de proprietária da área 
comercial situada na Av. Vale Verde, no loteamento Alphaville Flamboyant – Residencial 
Araguaia, em Goiânia – GO, vem informar o seguinte:  

 
A proprietária do imóvel é empresa diversa da OPUS INCORPORADORA, empresa 

com atuação no ramo de incorporação imobiliária. A OPUS, por meio de empresas coligadas, 
também desenvolve negócios imobiliários para renda, o que é o caso da área comercial 
acima mencionada.  

 
No final do ano de 2019, adquirimos este imóvel e posteriormente firmamos 

contrato de locação com o Colégio Arena, pelo qual nos comprometemos pela construção 
de uma unidade do colégio no local, com o objetivo de melhor atender a região.  

 
Assim, aprovamos um projeto de construção para o imóvel que seguiu todos os 

trâmites exigidos pela Municipalidade, tendo alvará de construção regularmente emitido no 
dia 26 de março de 2021.  

 
Para fins de aprovação do projeto, comunicamos previamente a Associação 

Alphaville e solicitamos autorização para realização do Estudo de Impacto de Vizinhança 
(EIV) com parte dos moradores do Residencial Araguaia, o que foi feito.  

 
Esclarecemos que o EIV foi realizado conforme previsto na Lei nº 8.646/2008, 

cabendo esclarecer que o objetivo do Estudo é apenas mitigar eventuais impactos na 
vizinhança e que o resultado da opinião dos pesquisados não interfere na autorização para 
construir no imóvel, já que a legislação apenas impõe medidas mitigadoras que precisam ser 
adotadas para implantação do projeto.  

 
Além do EIV, também contratamos Estudo de Impacto de Trânsito (EIT), em 

atendimento ao que determina a Lei nº 8.645/2008, esclarecendo que para fins de 
aprovação do projeto, o Art. 7º da Lei determina que seja realizado um Estudo Preliminar, o 
que foi feito, sendo que o Estudo Definitivo precisa ser elaborado para fins de emissão do 
Alvará de Funcionamento, conforme previsão do Art. 8º da mesma Lei.  

 



Ressaltamos que temos larga experiência em aprovação dos mais diversos tipos de 
projetos e que cumprimos exatamente o que determina a legislação, tendo o projeto da 
escola seguido exatamente o que determina a legislação vigente.  

 
Mas sensibilizados com a solicitação de moradores do Residencial Araguaia, bem 

como da Associação Alphaville, e ainda, receosos com o impacto de trânsito que o fluxo da 
escola poderia ocasionar na portaria de acesso ao Residencial Araguaia, optamos por 
suspender definitivamente o projeto de construção da escola no local, bem como procurar 
outro uso para o imóvel, que também seja compatível com a legislação.  

 
Fizemos várias reuniões com representantes dos moradores do Residencial Araguaia 

e também com a diretoria da Associação, sendo que foi demonstrado o interesse por parte 
destes na aquisição da área por parte da Associação.  

 
Assim, antes de decidirmos por qualquer outra destinação ao imóvel, informamos 

que iremos ofertá-la para a Associação Alphaville, para que seja avaliado o interesse em 
adquiri-la. Caso não haja interesse, avaliaremos outros usos permitidos pela legislação para 
construção no imóvel, mas que não envolvam funcionamento de escola no local.   

 
Por fim, esclarecemos que a opção de não construção da Escola foi tomada em 

comum acordo com o Colégio Arena, que também se mostrou sensibilizado com a questão, 
ressaltando que a conduta das empresas é pautada pelo respeito e bom relacionamento 
com a vizinhança, buscando sempre o bom diálogo e soluções pacíficas para quaisquer 
divergências porventura surgidas. 

 
Feitos estes esclarecimentos, encaminhamos o presente comunicado com os nossos 

votos de estima e consideração. 
 

Goiânia, 29 de abril de 2021. 
 
 
 

________________________________ 
INCORPORAÇÃO OPUS 55 LTDA 
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