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Habitação 
 

 
 

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA DO SETOR DE 

GARAGENS E CONCENSSIONÁRIAS DE VEÍCULOS E DO TRECHO I DO SETOR DE 

MÚLTIPLAS ATIVIDADES SUL NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GUARÁ. 

 

Aos vinte nove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e doze foi realizada pela Secretaria 
de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Governo do Distrito Federal – SEDHAB, 
no Auditório da Administração Regional do Guará. A Audiência Pública, citada acima, possui 
caráter consultivo e tem como objetivo esclarecer duvidas e recolher sugestões da comunidade 
para do Estudo de Impacto de Vizinhança do Setor de Garagens e Concessionárias de Veículos 
e do Trecho I do Setor de Múltiplas Atividades Sul teve início às 18h43min, com o 
credenciamento dos participantes, e foi encerrada às 21h33 min. A Audiência foi composta por 
uma Mesa Diretora e pelo Plenário, e obedeceu à seguinte programação: Credenciamento dos 
participantes, Abertura, Apresentação do Regulamento, Inscrições para Manifestações Orais, 
Manifestação Pública e Encerramento. Na Sessão de Abertura, a Mesa Diretora foi composta 
pelo Subsecretário de Controle Urbano da Secretaria de Habitação- Ricardo Baseggio, pelo 
representante empresa ECOTECH Mestre e Engenheiro Ambiental Filipe Ponce de Leon Lago e 
pelo Administrador Regional do Guará Carlos Nogueira da Costa. 
 
 
A audiência foi aberta pelo Administrador Carlos Nogueira da Costa que logo em seguida se 
retirou por compromisso agendado. Ricardo Baseggio se desculpa pelo atraso, e o mestre de 
cerimônia segue o protocolo começando com a leitura do regulamento. Após a leitura dá a 
palavra ao engenheiro Felipe Ponce de Leon Lago representante empresa ECOTECH que faz a 
apresentação do Estudo de Impacto de Vizinhança. 
Após a apresentação foi franqueada a palavra ao público conforme as inscrições realizadas 
durante a apresentação. 
Os questionamentos foram organizados em 3 perguntas dos credenciados e respostas da Mesa 
com direito a réplica. 
O Secretario Adjunto Rafael Oliveira chega e responde os questionamentos apresentados após 
sua chegada. 
 
Às 21h33 min. a Audiência foi encerrada pelo Secretario-Adjunto Rafael Oliveira. 
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ANEXO DA ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA DO 
SETOR DE GARAGENS E CONCENSSIONÁRIAS DE VEÍCULOS E DO TRECHO I DO 
SETOR DE MÚLTIPLAS ATIVIDADES SUL NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GUARÁ. 
 
 
Este anexo refere-se à transcrição das manifestações públicas verbais e escritas constantes da 
Audiência Pública relatada na Ata acima, realizada aos vinte e nove dias do mês de fevereiro do 
ano de dois mil e doze, a qual foi coordenada pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Urbano e Habitação do Governo do Distrito Federal – SEDHAB, no Auditório da Administração 
Regional do Guará.. 
 
Segue os principais pontos das manifestações verbais desses representantes: 
 

Cidronio Alves Fonseca Neto (morador do Guará e defensor do Parque do Guará):  
Agradece os representantes presentes. Questiona o PDL,  levanta a polêmica de que têm 
algumas leis impugnadas e sugere que a audiência seja adiada até que o governo elabore um 
documento atualizado. 
 
Jeferson (defensor do Parque do Guará) 
Observa que o EVI é muito bom para os empreendimentos. Destaque que na apresentação não 
foi lembrado o parque ecológico. Antes de implementar empreendimentos deveria se preocupar 
com a infra - estrutura para população (dar solução aos problemas antes de construir). Fala 
também que o Sistema Viário é falho e que deveriam pensar mais no Guará. 
  
Gurgel -  CONSEC RA X: 
 Acha interessante a explanação, não concorda com a apresentação. Fala que o estudo sobre 
trafego é uma piada e concorda plenamente com os amigos quando falam que isso vai acabar 
com Guará. “ - O governo tem que estudar primeiro pra depois implantar”. Questiona a falta de 
representantes do Guará ao tomar as decisões importantes. 
 
Réplica Cidronio: 
Insiste que a audiência seja adiada. 
 
Réplica Jeferson: 
Afirma que tem que parar as obras e implementar a infra- estrutura primeiro. O Parque está 
sendo degradado. O transporte público esta deficiente. 
 
Réplica Gurgel: 
Fala que não foi respondido o questionamento sobre saúde, segurança e educação. _ Para o 
Guará esses empreendimentos são desnecessários. _ Vocês em vez de procurar a melhora dos 
problemas querem é piorar. “ -Transporte caótico”.  
 
Leandro Dourado – (morador do Guará) 
Eu não sei se as pessoas que são eleitas pelo Guará estão levando as necessidades da 
população ao governo. “ - O Guará está se sentindo saqueado”. 
  



Andreanderson (Presidente da Brasil Jovem) 
Fala que o que vê é que essa audiência não está sendo pra consultar e sim para informar. Pede 
em nome da comunidade para rever essas situações, e questiona a ausência do Administrador 
do Guará na Audiência.  
 
Helvécio Santana – (Sindicato do Regge):Representante da Unidade do Guará. 
Afirma que o principio da legalidade está sendo desrespeitado e que o Guará sofre com a falta 
de compromisso do governo com a legalidade.  
“- Como o governo lida com a situação de trazer pro morador uma lei que está sendo 
questionada?” 
 
Réplica Leandro: 
É óbvio que todos sabem que a população cresce.  
E a pergunta é: será que tudo vai piorar para as pessoas que moram no Guará? Qual o impacto 
que isso vai ter? 
 
Réplica Adreandreson:  
questiona sobre a água e esgoto com relação ao impacto ambiental. 
 
Réplica Helvécio:  
Insiste na discussão de adiar a Audiência e que a lei que dá amparo está sendo questionada e 
entende que o governo deve parar com todo empreendimento e também com o crescimento 
desordenado. 
 
José Magalhães:  
Qual é o impacto no Parque Ecológico do Guará especialmente o lençol freático? 
 
Calos Alexandre:  
Qual a destinação do setor de oficinas, existe previsão pra que se torne residencial? 
Como está o projeto da interbairros, existe previsão para sua implementação? 
 
Réplica Jose Magalhães:  
Compara o crescimento da cidade com a questão da saúde. Pergunta o que as pessoas do 
Guará vão respirar e como? Concorda com Cidronio com relação a adiar a Audiência e 
questiona a divulgação do evento. 
 
Adalberto Valadão - ADMI Presidente Representante de Classe ( ganha 6 min.)  
Fala que o governo deve se preocupar primeiro com a infraestrutura para depois ver com relação 
ao crescimento.  
Fala também que apenas 14 itens do PDL do Guará foram declarados inconstitucionais. 
Não concorda com a suspensão da audiência. 
Defende que as medidas de Mitigação vão diminuir o transito. 
 
Réplica Cidronio: 
Fala novamente da legalidade do documento.  
 
Adalberto: 
Não concorda com Cidronio. 
 
 



Guilherme Rock- morador do Guará 
Pergunta sobre o tempo de toda a logística apresentada e elogia o Guará. 
 
Roni Barbosa – Vice Presidente do CONTRAN ( 6 min). 
Fala sobre o desenvolvimento dos estudos em relação a via de trafego e faz perguntas sobre o 
impacto do sistema viário. Sugere a clareza de critérios em relação aos estudos apresentados, 
sugere também que a análise de trafego seja ampliada para análise de rede. 
 
Henrique 
O habits dos prédios em conclusão aguardará a conclusão do projeto apresentado 
 
Gurgel 
Reclama sobre o regulamento e é respondido pelo Secretário Adjunto Rafael Oliveira. 
 
Perguntas de viva voz: 
Andreanderson Castelo:  
Indaga sobre a fiscalização do governo que mal consegue fiscalizar a cidade que cresce cada 
dia mais. Pergunta que fiscalização, que governo vai fiscalizar, o que mal consegue se auto 
administrar. 
 
Jeferson: 
Acha estranho a implantação de mega empreendimentos sem conhecimento da população e 
pergunta como vai ficar o parque. Diz que tem que analisar o Guará como um todo, pois o Guará 
esta sofrendo e acabando com a qualidade de vida do Guará. 
 
Cidronio: 
Insiste na suspensão da audiência e pede que dê respostas a população do Guará sobre o 
termo de compromisso da Lei complementar 733. 
 
Leandro: 
Pergunta se este projeto foi trazido  para ser discutido e rebatido ou apresentado somente. 
 
Roni Barbosa: 
Pergunta sobre as cópias do regulamento. 
 
Adalberto: 
Cogita em uma possível Implantação de Engenharia de Tráfico, pois é a  única Região 
Metropolitana do pais que não tem, diz ainda que o Detran, por mais boa vontade que ele tenha 
não há quantidade suficiente para cuidar de toda as questões relativas a Engenharia de Tráfego 
no Distrito Federal e pergunta se no governo do Distrito Federal hoje  tem alguma discussão 
sobre este assunto. 
 
Helvécio: 
Pergunta sobre o habites. Observa que os morados e entidades não tiveram conhecimento da 
audiência e quer saber se o governador está ciente de que o administrador não está presente na 
reunião. 
 
Magalhães: 
Fala dos problemas expostos na audiência. 
 



 
Os questionamentos citados acima foram esclarecidos pelos representantes da SEDHAB, da 
ECOTECH e pelo Secretario Adjunto as SEDHAB. 


