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ATA DA REUNIÃO COM AS ENTIDADES Data: 

17/01/2018 

Horário: 

15h30 

Participantes: CODHAB - Gilson Paranhos, Jorge Gutierrez, Junio Ferreira, Marcus Fernandes, Carla 

Castanheira e Pâmilla Brasil // SEGETH – Raul Gradim, Rubens do Amaral, Anamaria 

Aragão // TERRACAP – Júlio César Reis, Bartira // NOVACAP – Vanessa Figueiredo 

// LÍDERES DAS ENTIDADES – Joaquim Siqueira, Elizete Araújo, Meire Luiza 

Cardoso, Eliane Torquato, Tereza Ferreira, Adalberto Ferreira, Antonio Alves de Souza 

// CONSELHO   ADMINISTRATIVO   –   Francisco   Dorion,   Sabino   Sobreira   // 

Representantes do Movimento 

  

PAUTA: 

1) Calendário de Reuniões 2018; 

2) Santa Maria; 

3) QNR 06 e Pôr do Sol 

4) Quadra 100 – Samambaia 

5) Recanto das Emas – Sub Centro 
6) Pontas de Quadra 

  7) Assuntos Diversos  

 

o O presidente da CODHAB abriu a reunião agradecendo a presença de todos e ressaltando a 

importância de um calendário para o ano de 2018, com reuniões quinzenais ou mensais, com 

pautas apresentadas preliminarmente pelos 10 líderes eleitos, com a presença dos Conselheiros de 

Administração da CODHAB e sempre que necessário, a presença de terceiros interessados, 

aprovados e informados antecipadamente pela Comissão de Líderes, assim sugerido: 

 
 17/01/2018 – Reunião Líderes e C.A. 

 07/02/2018 – Reunião Líderes e C.A 

 01/03/2018 – Reunião Entidades Centro de Convenções 

 28/03/2018 – Reunião Líderes e C.A. 

 18/04/2018 – Reunião Líderes e C.A. 

 09/05/2018 – Reunião Líderes e C.A. 

 30/05/2018 – Reunião Líderes e C.A. 

 26/06/2018 – Reunião Líderes e C.A. 

 18/07/2018 – Reunião Entidades Centro de Convenções 

 
 

o Com relação ao item 2, Junio Ferreira da CODHAB informou que as questões relativas a 

Topografia dos lotes sorteados em Santa Maria, bem como as questões cartorárias dos lotes  

doados pela TERRACAP, serão solucionados até o dia 26/01/2018. CODHAB e TERRACAP 

estarão atuando em conjunto para cumprimento desse item; 
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o QNR 6 e Pôr do Sol – Vide apresentação anexa. O presidente Gilson informou a todos os  

presentes que a entrega dos projetos via concurso público da CODHAB é uma proposta que deve 

ser discutida com o movimento e MPDFT 

o Quadra 100 – Samambaia – Raul Gradim da SEGETH informou  os status dos projetos e editais  

em andamento. Definido o acompanhamento via ponto de controle nas próximas reuniões. Júlio 

Menegoto da TERRACAP comprometeu-se a avaliar e disponibilizar à CODHAB uma posição 

sobre essa e as demais áreas citadas pelo movimento. 

o Recanto da Emas – Sub Centro - Raul Gradim da SEGETH informou os status dos projetos e 

editais em andamento referentes aos parcelamentos Centro Urbano e Subcentro 400-600. 

Posteriormente esclareceu que estes projetos não tem relação com os lotes da Quadra 406, 

solicitados pelos representantes dos movimentos.  

 

 

Concluída a apresentação dos pontos de pauta, foi aberta a oportunidade de manifestação aos líderes e 

participantes presentes, que registraram as seguintes críticas e observações: 

 Os itens propostos e discutidos referem-se a áreas e projetos com solução estimada para os 

anos de 2019 e 2020 (longo prazo). O movimento solicita alternativas de áreas para ações 

efetivas ainda em 2018; 

 O movimento solicita que a Terracap faça de imediato uma análise de áreas possíveis de 

transferência para a Política Habitacional da CODHAB, agilizando a destinação das mesmas 

as entidades via sorteio; 

 O movimento criticou a morosidade dos projetos e as diversas etapas indicadas como 

necessárias pela SEGETH, IBRAM e demais órgãos, afirmando que se tais áreas tivessem sido 

invadidas, provavelmente já teriam as soluções urbanísticas superadas, ou seja, a burocracia 

tem favorecido a grilagem de terras e punido aqueles que cumprem as etapas e exigências; 

 O Movimento solicita que os entraves do edital do Guará de 2014 e os detalhes que  

necessitam ser discutidos para realização do sorteio das novas áreas do Guará sejam 

superados, com apresentação de posicionamento do Governo na próxima reunião, início de 

fevereiro; 

 
PONTOS DE AÇÃO PARA A PRÓXIMA REUNIÃO – 07/02/2018 

 

 

 Santa Maria – concluir as ações urgentes relacionadas a Topografia e Escritura dos 

Lotes; 

 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; 
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 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; 

 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; 

 Por do Sol, QNR e Pontas de Quadra – pontos de controle deverão ser realizados e 

atualizados na próxima reunião, de modo a agilizar a conclusão desses projetos. 

 
-x- 


