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ATA DA REUNIÃO COM AS ENTIDADES Data: 

15/02/2018 

Horário: 

17h30 

Participantes: CODHAB  

Jorge Gutierrez, Junia Federman, Junio Ferreira, Gabriela Nunes e Pâmilla Brasil   

NOVACAP 

Vanessa Freitas  

TERRACAP 

Altamiro Freide Pavanelli 

LÍDERES DAS ENTIDADES 

Otniel Batista, Elizete Araújo,  Joaquim Siqueira, Tereza Ferreira, Meire Luiza Cardoso,  

Antonio de Souza,  Luciano Moreira, Eliane Torquato.  

PAUTA: 

1) Santa Maria – Demarcação e Cartório; 

2) Novas Áreas para Política Habitacional – Entidades;  

3) Editais Paralizados; 

4) Sorteio de Novas Áreas – Cidade Ocidental / Samambaia / Guará; 
5) Pontas de Quadra. 

    

O Diretor Imobiliário da CODHAB, Jorge Gutierrez, abriu a reunião agradecendo a presença de todos, 

ressaltando a importância do cumprimento do calendário de reuniões programado para o ano de 2018.  

Em atenção aos pontos de ação da última reunião, tratou-se o seguinte: 

 

1. Santa Maria – concluir as ações urgentes relacionadas a demarcação e escritura; 

A CODHAB informou que a limpeza e a demarcação dos lotes de Santa Maria foram concluídas. 

Quanto ao registro, complementou que a escritura encontra-se na Casa Civil, pendente de 

assinatura do Secretário Sérgio Sampaio, com previsão de ser encaminhado para o cartório de 

registro competente até o dia 23/02/2018. 

 

2. Novas Áreas: TERRACAP e CODHAB deverão manifestar-se acerca das áreas disponíveis e 

viáveis para aplicação imediata na Política Habitacional de Interesse Social às entidades; 

 

Sobre novas áreas, a CODHAB exibiu apresentação detalhada de lotes a serem ofertados às 

entidades habitacionais:  

1. Subcentro - Recanto das Emas com capacidade estimada para construção de 

aproximadamente 168 casas sobrepostas;  

2. Quadras 100 ímpares em Samambaia para construção de aproximadamente 189 

unidades unifamiliares; e 

3. Residencial Piripau em Planaltina com capacidade estimada para construção de 

500 unidades unifamiliares. 



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL 

SCS Quadra 06 Lotes 13/14 Bloco A - CEP: 70.306-918 – Brasília – DF  

 

 

4. QNR – A Diretora de Produção confirmou a doação da área pela Terracap para a 

Política Habitacional e a sugestão para que o Projeto Urbanístico seja 

desenvolvido pela CODHAB.  

 

3. Editais paralisados na justiça de áreas no Riacho Fundo II – 3ª etapa e Recanto das Emas – 

buscar alternativas para que essas áreas sejam imediatamente disponibilizadas a Política 

Habitacional; 

 

A CODHAB esclareceu que os editais de chamamento de empresas referentes ao Riacho Fundo II 

– 3ª Etapa e Recanto das Emas encontram-se judicializados. Em atendimento ao pedido das 

entidades, a Procuradoria Jurídica da CODHAB seguirá fazendo o acompanhamento.  

 

4. Sorteio das novas áreas do Guará - CODHAB, SEGETH, GDF e Liderança do Movimento 

deverão finalizar as discussões relativas ao veto de participação de entidades credenciadas, 

de modo a divulgar com a máxima brevidade o edital que contemple essas áreas; 

 

 A CODHAB informou sobre a publicação do edital do 4º sorteio, contemplando 196 lotes 

unifamiliares da Cidade Ocidental.  Informou ainda sobre outros 16 lotes multifamiliares 

de Samambaia, que não foram contratados no 1º e 2º sorteios e serão novamente 

ofertados. 

 Com relação ao Guará, a Diretoria da CODHAB propôs a inclusão em sorteio de 200 lotes 

unifamiliares, em 40 grupos de 5 lotes. Desse modo, 50% (cinquenta por cento) da área 

seria licitada inicialmente, com posterior sorteio da área restante. 

 Os líderes das entidades, por unamidade, concordaram com os grupos de 5 lotes, mas 

solicitaram que o sorteio contemplasse os 400 lotes existentes, com 80 grupos de 5 lotes, 

de modo a atender mais entidades. 

 Foi consensado também, o mesmo formato dos atuais editais, que dispõe sobre a não 

participação das entidades contempladas nos sorteios anteriores. 

 

5. Pontas de Quadra 

 

Além dos pontos de controle previstos, esse assunto será melhor abordado na próxima 

reunião. 

 


