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ATA DA REUNIÃO COM AS ENTIDADES Data: 

25/06/2018 

Horário: 

16h30 

Participantes: CODHAB  

Jorge Gutierrez, Debora Rodrigues e Daniela Gervásio. 

LÍDERES DAS ENTIDADES 

Otniel Batista, Joaquim Rodrigues Siqueira, Tereza Ferreira, Meire Luiza Cardoso, 

Antonio Alves de Souza, Luciano Moreira dos Santos, Eliane Torquato e Adalberto 

Carvalho. 

CONSELHEIRO 

Francisco Dorion 

CONVIDADO 

Sabino Sobreira. 

PAUTA: 

1) Guará – Edital de Chamamento nº 07/2014 

2) Guará – Edital de Convocação nº 02/2018 - sorteio; 

3) Riacho Fundo II -3ª etapa – Edital de Convocação nº 02/2018 - sorteio; 

4) Riacho Fundo II – 4ª etapa; 

5) Crixá e Itapoã; 

6) Novas áreas  

7) Diversos 
   

Aberta a reunião, após agradecimentos pela presença de todos, o diretor Jorge Gutierrez passou a 

palavra aos líderes presentes, com registro dos seguintes pontos: 

 

1. Guará – Edital de Chamamento nº 07/2014 

 Os líderes habitacionais relataram a impossibilidade de avançar com o agente 

financeiro em função das exigências da CEF/BB com relação às pendências de 

infraestrutura.  

 Relataram também a existência de mato extremamente alto, com demarcações 

desfeitas, impossibilitando a visualização dos lotes.  

 As lideranças sugerem que a CODHAB estude a possibilidade de construção por auto 

gestão. 

 A CODHAB informa que está fazendo gestão junto à NOVACAP para orçamento de 

obras de infraestrutura e ressalta que, além desta, existem várias pendências das 

entidades na CAIXA como pagamento de tarifas de laudo de análise de engenharia, 

existindo entidade que sequer possui construtora nomeada. Ao que se refere aos lotes 

com mato alto, esclarece que a responsabilidade de novas demarcações competirá as 

entidades vencedoras do certame. Quanto ao tema autogestão, esta CODHAB informa 

que não há possibilidade por se tratar de alteração em um edital, sendo inclusive por 
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mais de uma vez tema negado pelo Jurídico desta Companhia.  

2. Guará – Edital de Convocação nº 02/2018 - sorteio 

 Ante ao sorteio dos 40 grupos de 05 lotes realizado pela CODHAB, com limite de 

renda de cinco salários mínimos, as entidades cobram o sorteio dos lotes 

remanescentes, bem como a extensão da renda limite dos associados para doze salários 

mínimos.  

 A CODHAB ratificou posicionamento do TCDF com relação a atendimento as faixas 

de renda mais baixas. A Companhia avaliará o lançamento de novo edital com os lotes 

restantes e a possiblidade de extensão de renda para sete salários mínimos. 

 As lideranças solicitam que a CODHAB encaminhe ofício para a Administração do 

Guará, bem como à NOVACAP para corte e limpeza dos lotes e ainda, à Terracap para 

realização de Topografia da área, uma vez que existem muitos lotes licitados pela 

mesma sem qualquer marcação. 

  

3. Riacho Fundo II -3ª etapa – Edital de Convocação nº 02/2018 – sorteio 

 Como as obras de infraestrutura previstas para inicio em dezembro de 2017 ainda não 

foram licitadas e estão retidas no TCDF, os representantes das entidades solicitam a 

reprogramação das parcelas de pagamento em função de impossibilidade de 

apresentação, contratação e venda junto aos associados, uma vez que a CEF não 

realiza contratação sem a infraestrutura; 

 As entidades que optaram por autogestão e iniciaram a construção de unidades 

reclamam do risco de edificarem as casas com níveis diferentes de pavimentação e 

receiam não terem recursos para reconstruir, em caso de demolição nas obras de 

infraestrutura; 

 Informam, ainda, que estão construindo na modalidade autogestão sem água encanada, 

necessitando de ajuda de vizinhos distantes, pois a CAESB não reconhece os contratos 

da CODHAB, dirimir duvidas junto a CAESB. 

 A CODHAB informa que as obras de drenagem e pavimentação já foram liberadas 

pelo TCDF e aguarda a publicação da decisão no DODF para iniciar os procedimentos 

de licitação. Quanto às obras de água e esgoto, informa que foram licitadas e estão em 

fase recursal das empresas. Para estudar as medidas cabíveis junto à CAESB, é 

necessária a apresentação de documento contendo a negativa de aceite do contrato, 

com as devidas justificativas.  Esta CODHAB também solicita o protocolo de entrada 

dos projetos de arquitetura na CAP ou na Administração ( que independe da execução 

da infraestrutura local) para acompanhamento da aprovação dos projetos.  

 

4. Riacho Fundo II – 4ª etapa 

 Os líderes afirmam que 142 famílias tiveram a análise de crédito realizada pela JC 

Gontijo e não firmaram seus contratos. 

 A JC Gontijo informara à CODHAB que apenas a análise de crédito fora realizada e 

não a contratação, sendo necessária a apresentação dos específicos casos para 

verificação. 

 

5. Crixá, Itapoã e Varjão 

 Aduzem os líderes que a ação da CODHAB em indicar a lista integral de habilitados 

para os empreendimentos do Crixá e Itapoã causou desinteresse dos associados com 

relação aos projetos das entidades, gerando uma expectativa de atendimento geral da 

fila da CODHAB.  



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL 

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

 

 

 A CODHAB compromete-se a intensificar a informação sobre as vagas existentes e as 

condições exigidas para financiamento em seu portal. 

 Varjão – foi solicitado à CODHAB que encaminhe ofício à Administração do Varjão, 

bem como à AGEFIS para desobstrução das áreas dos lotes sorteados, conforme 

Ofício nº 01/2018 – AMISTETO/DF, relativo a quadra 4, conjunto E, lote 3.  

 A CODHAB esclarece que eventuais remanejamentos de rede são de responsabilidade 

da Entidade conforme o 5.2 do edital .  

 

6. Novas áreas 

 Os representantes habitacionais ratificam o pedido de disponibilização de área para 

sorteio na região norte, a exemplo do Pipiripau em Planaltina ou outras em 

Sobradinho, assim como: Bonsucesso, QNR em Ceilândia, Recanto das Emas, 

Subcentro quadra 406, Quadras 100 Ímpares de Samambaia e Riacho Fundo I. 

 Os líderes solicitam também que a CODHAB realize a publicação no DOUDF da 

tabela com a atual previsão de ofertas de unidades habitacionais da Companhia para 

2018 e 2019.  A CODHAB informa que essa publicação foi realizada no DOUDF do 

dia 06 de julho de 2018 

 

7. Diversos 

 Os líderes solicitaram que a CODHAB intensifique ações no sentido de solucionar as 

pendências relativas aos becos das pontas de quadra do Gama. 

 

Término da reunião: 18h20m 

-x- 


