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1 ATA DA 3" REUNIÃO PÚBLICA ENTRE GOVERNO E CIDADÃOS DO DISTRITO
2 FEDERAL, QUE TRATARÁ DO CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL PARA
3 A ORLA DO LAGO PARANOÁ, O MASTERPLAN: TEMA: ORLA INTEGRADA
4 MOBILIDADE, CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER
5
6 Às dezenove horas e trinta minutos do sexto dia do mês de abril do ano de dois mil e,
7 dezessete. no Centro de Convenções Ulysses Guimarães - Entrada pela Ala SUL - Auditório

8 Águas Claras. foi aberta a 3' Reunião Pública entre Govemo e Cidadãos do Distrito Federal.

9 que tratará do Concurso Público Internacional para a Orla do Lago Paranoá. O Masterplan:

10 Tema: Orla Integrada - Mobilidade. Cultura. Esporte. Turismo e Lazer. pelo Secretário dc

11 Estado da Secretaria de Estado dc Gestão do TeITitlÍrio e Habitação do Distrito r'ederal -

12 SEGETH. Thiago Teixeira de Andrade. A lista de prcsença encontra-se anexa ao fina! desta

13 Ata. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade iniciou os trabalhos agradecendo a presença

14 de todos. e informando ser este o terceiro cicio de reuniões públicas. com tratamento de temas

15 transversais que tange o Termo de Referência do Orla Livre. quais sejam: mobilidade. cultura.

16 esporte e lazer. Historiou os temas tratados anteriormente: i) Dia 23 de nwr<;o de 20 j 7. Orl" e

17 o l'v!eio Ambiente: ii) Dia 30 de março dc 2017, Orla na Cidade. O Secretário exalwu a

18 presença da Sociedade Civil, nm eventos. e agradeceu os Membros da Me,a: FálJio

19 Rodrigues Pereira, Secretário Adjunto da Casa Civil. Relações Institucionai, e Sociais"

20 Coordenador-Geral do Projeto: Jane Mada Vilas Bôas. Presidente do Instituto do MelO

21 Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - Brasília Ambiental: Antonio

22 Raimundo Santos Ribeiro Coirnhra, Secretário de Estado de Infraestrutura e Serviços

23 Publicos do Distrito Federal: Leila Barros. Secretária de Esporte, Turismo e Lazer: Fábio

24 Ney Damasceno. Secretário de Mobilidade: .Jaime Recena, Secretário Adjunto de Turismo

25 da Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer: Tiago Araújo Coelho de Souza, Secretário

26

27

28
29

Adjunto das Cidades: Gustavo de Britto Freire Paeheco. Subsecretürio do Patrimônio

Cultural da Secretaria de E,tado de Cultura. Em seguida, o Secretário de Gc,tiio dr. Tem,ório

e Habitação do Distrito Federal -- SEGETH. Thiago Teixeinl de Andarde_ i';sSC)\ -Iexplicar
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30 ao vivo. pelo Facebook. até o bloco das cinco primeiras manifestações da Plenária. O Termo

31 de Referência é um documento base de uma modalidade de licitação, que é o concurso

32 público, sendo esta a modalidade preferencial para escolha de um projeto de natureza

33 científica, artística e técnica, de acordo com a Lei 8.666, Lei de Licitações. Lembrou que a

34 construção de Brasília foi feita por meio dessa modalidade de licitação. O concurso é a forma

35 de escolha baseado pela melhor técnica. Outros projetos internacionais foram escolhidos por

36 meio dessa modalidade de concurso público como: obras no Parque Del Río Medellín, em

37 Madrid Rio e a própria construção de Brasília. O Secretário disse que o que se está discutindo

38 com essc Termo de Referência é uma proposta de projeto de futuro para cidade e um

39 planejamento integrador de longo prazo. A proposta vencedora abordará uma integração,

40 tanto conceitual e física, por meio de mobilidades diversas quanto atuação no meio ambiente.

41 Que o concurso. segundo Presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil, departamento

42 nacional, seria o segundo concurso mais importante da história do Brasil, perdendo apenas

43 para o próprio concurso de Brasília. Em seguida, a palavra foi franqueada ao Secretário

44 Fábio Ne)' Damasceno para realização da apresentação que cumprimentou os presentes e

45 comentou sobre o que espera de melhoria desse concurso público na área da mobilidade ao

46 longo da Orla. que seria seus diversos modos de transporte, dc acordo com uma série de pólos

47 geradores. Disse que o concurso precisa abordar os diversos meios de transportes e que esses

48 transportes possam se conectar entre si c ao longo do Lago. Falou da necessidade de

49 ampliações para adequar o sistema viário atual a um novo conceito de Orla, e que a ênfase

50 tem que ser no transporte coletivo e na mobilidade ativa, como a bicicleta e o transporte a pé,

51 democratizando o espaço público e fazendo as conexões necessárias para que as pessoas

52 possam chegar a esse espaço democrático. O orador lembrou que o Lago Paranoá é um vetor

53 de turismo c de transporte, e segundo ele. a integração da mobilidade urbana se daria por meio

54 de terminais de integração, como a Rodoviária do Plano do Piloto, que estaria se conectando à

55 Orla Livre, por meio de linhas circulares tangenciando parte da Orla e se conectando por

56 outros sistemas de transporte, como a bicicleta. calçada, o metrô. e o transporte aquaviário,
57
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58 ser previstas assim como todos os aplieativos e os respectivos modos de estacionamentos para

59 os diversos meios de transporte. Seguiu apresentando modelos aquaviários existentes no

60 mundo como catamarãs e barcas. Disse que a ideia é explorar o Lago para essa modalidade de

61 transporte, explorando os pontos turísticos da Orla ao mesmo tempo em que a mesma é

62 democratizada. Em seguida, o Secretário Thiago Teixeira de Andrade convidou para

63 compor a mesa o Doutor Promotor Roberto Carlos Batista, da Promotoria de Defesa do Meio

64 Ambiente e do Patrimônio Cultural - Prodema - MI'DFT. O Secretário Thiago Teixeira de

65 Andrade seguindo. passou à apresentação do Termo de Referência mostrando mapas e

66 distâncias de algumas abrangências com relação a alguns pontos da Orla. Também mostrou

67 estudos de como será definida a integração dos multimodais de transporte existentes, como

68 linhas de ônibus. aquaviários, pedestres. ciclistas, assim como apresentou os mapas das

69 unidades de conservação existentes ao longo da margem do Lago. e os pontos onde serâo

70 realizadas atividades de cultura e esporte na Orla. O Secretário informou que cada uma das

71 áreas de intervenção tem uma ficha própria que aproxima a Orla e dá uma série de atividades

72 e intervenções necessárias, conjugando toda uma sobreposição de diversas eamadas de

73 proteção que o Lago tem, junto aos equipamentos e normativos que já existem e que tem que

74 ser obedecidos. e ao esse zoneamento do espelho d'água. Neste momento registra,se a

75 presença do senhor André Rodolfo de Lima, Secretário de Estado de Meio Ambiente do

76 Distrito Federal. Em seguida, a Secretária Leila Barros (Secretária de Esp0l1e, Turismo e

77 Lazer) fez uso da palavra e infornl0u que desde que entrou na Secretaria de Esporte, Turismo

80 esse projeto da Orla é que os esportes náuticos na cidade. talHOolímpicos e paraolímpicos e as

81 modalidades de lazer são muito fortes, mas que têm menos ainda espaços para a atuação

78
79

e Lazer passou a compreender os enornles desafios da pasta, principalmente porque a maioria

dos espaços desportivos de Brasília está em situação precária. E que sua preocupação com
I

I

dessas modalidades. Disse que ela vem trabalhando, na Secretaria. os apoios junto às

federações de esportes que, de certa forma o Governo conseguiu estabelecer uma relação de

apoio aos eventos realizados no Lago, que também é um espaço que precisa de estrutura e de

82
83

84
85 revitalização, principalmente de abertura da Orla P~)dOS os atb.Ness~to ~:
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86 construção do Ternlo dc Referência. disse quc é precIso escutar a comunidade espOltiva

87 objetivando a ampliação dos espaços para os atletas, de forma que atendam os aspectos

88 técnicos e de treinamento. Enfatizou que esta reunião é para ouvir os atletas a respeito de suas

89 demandas na área do espOlte. e como seria possível otimizar esses espaços. Em seguida, o

90 Secretário Adjunto Jaime Recena (Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer), sobre o esporte,

91 acrescentou que o lago. nos ültimos 10 anos, tem sido cada vez mais utilizado pelos atletas

92 de Brasília para práticas esportivas. Falou da importância de estipular locais adequadospara,

93 pensando em evitar acidentes. Sobre o aspecto turístico. o orador observou que algumas

94 cidades se desenvolveram quando passaram a usar suas águas como pontos turísticos. E aqui

95 em Brasília é um potencial quc deve ser explorado. inclusive o Lago já tem algumas áreas

96 consolidadas que são atrativos turístico,. mas que esses pontos turísticos serão melhor

97 definidos com a comunidadc. Observou que a ideia desse concurso vem na direção de ouvir a

98 comunidade para. de forma conjunta com o Governo, ter um novo olhar para o Lago.

99 respeitando moradores. usuários c meio ambiente. Em seguida, o Subsecretário Gustavo de

100 Britto Freire Pacheco começou sua fala lembrando que em 2017 se comemora os 30 anos da

101 Declaração de Brasília como Patrimônio Cultural da Humanidade. Disse que além de pensar o

102 patrimônio olhando para o passado, devc se pensar olhando o patrimônio para o futuro, tanto

103 para melhorá-lo quanto para recupcrar sua identidade. tendo um olhar retrospectivo,

104 preservando e valorizando aquilo que já ternos, quanto prospectivo para melhorar e qualificar

105 o patrimônio já existente. lembrou que esse Termo de Referência é baseado em estudos de

106 Lücio Costa, n3 busca de recuperar o espírito original do Plano Piloto para ocupação da Orla

107 do lago. Falou. em nome do Secretário Guilherme Reis, e disse que entre as prioridades da

108 Secretaria dc Cultura, nessc momcnto, é a preservação e reabertura de vários equipamentos

112

113

110

111

109 püblicos. Disse que parte das entregas que a Secretaria pretende fazer. ainda em 2017, é a

reabertura do Espaço Renato Russo e do Centro de Dança. que são obras que estão em

andamento. Também será lançada, ainda no mês de abril, a licitação para reforma do Museu

de Arte de Brasília e também da Concha Acüstica. Lembrou que a dimensão de ocupação da

Od,",,,,,", 'p~a; d"""mod, "i", d,"'"'7''';;fi'O ","',"h~:
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cultura pode e deve estar presente ao longo de toda a Orla. Falou dc editais que serão lançados

e valores disponíveis para projetos de ocupação do Lago, como a Concha Acústica, e ações

culturais em parques e criação de novos parques c novas áreas arborizadas. O orador

agradeceu as equipes de governo presentes neste evento e colocou a Secretaria de Cultura à

disposição do público para prestar quaisquer informações que se façam necessárias. O

Secretário Thiago Teixeira de Andrade informou que os áudios das outras duas reuniões

estão públicas no Youtubc e será também publicado na página do Orla Livre;

www.orlalivre.dr.gov.br. Em seguida. o Secretário Antonio Raimundo Santos Ribeiro

Coimbra cumprimentou os presentes, e informou que o Deck Sul será inaugurado no dia 21

de abril de 2017, como presente pelo aniversário de Brasília, apesar de já estar sendo

utilizados pela população. Informou que dia 7 de abril de 2017 haverá uma vistoria no local,

feita pela Nova Ação - Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil, com a presença

do presidente da instituição. Também infonllou que a instalação e obra deverá se iniciar em

cerca de 15 a 20 dias. Em seguida, passou ao primeiro bloco de 5 manifestações da Plenária.

que será transmitido ao vivo pelo Facebook. As falas terão um tempo de 3 minutos para cada

manifestação, com tolerância de mais I minuto. Passou ils Manifestações da Plenária por

ordem de inscrição prévia: I) Senhora Renata Florentino (Rodas da Paz) observou que

dentro do próprio Governo, muita gente teve que ser convencida de que essa era uma ação

importante e que valia a pena o enfrentamento. Segundo a oradora, que bom que não houve

recuo e que houve avanço dessa ação tão importante. Com relação à mobilidade,

especificamente relacionada à qucstão da bicicleta, disse que tem alguns complementos

interessantes a serem frisados, ao longo de todo o Lago como um todo, além da questão da

necessidade da conexão da ciclovia já existente. A oradora disse da importância de se ter um

olhar integrador de fato sobre como essas conexões devem ser feitas. Observou que não se

deve continuar reproduzindo, por exemplo, modelos como o do deck do final da Asa Norte,

que tem dificnldade de acessibilidade. de semaforização. lembrando, também, da alta

velocidade das vias que cercam o Lago. A oradora trouxe à tona a questão do Pontão do Lag~ ~,

Sul, com suas grades e muros. que em termos de democn~tiza~a Orla ~o e

~~~~-K'~r

http://www.orlalivre.dr.gov.br.
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142 completamente o contrário ao que se propõe e deseja como uma Orla democratizante. Outra

143 questão relacionada à democratização do Lago, através da mobilidade, falou do tratamento

144 das pontes, que têm um papel fundamental no acesso à Orla do Lago, e se elas vão ter papel

145 bem ou mal, depende-se do poder público. Lembrou que a Mesa, composta por tantos

146 Secretários de Governo, deve ter um olhar de fato para o Lago, não só no concurso público,

147 não isentando o que não está no Termo de Referência de não ser necessário para continuar

148 nessa frente de democratizar o Lago. Fechou sua fala, ressaltando que "Que bom que /leio teve

149 recuo, que bom que teve avanço. e que o avanço seja além do TR." 2) Senhor Gustavo

150 (representante do Projeto Praia do Cerrado) solicitou que, depois que o concurso público for

151 aprovado, que não se esqueçam das pessoas que estão na Orla e das pessoas que trabalham

152 diretamente com Lago. Falou da necessidade de se ter centros de atrações voltadas para o

153 Lago, enfatizando que já se tem tudo voltado para o Lago, mas o que falta é a infraestrutura.

154 O orador informou que o projeto no qual atua é socioambiental, trabalhando com o esporte

155 integrado ao meio amhiente. E além da inclusão social, com aluguel de pranchas, caiaques,

156 tem brincadeira de slackline, wakeboard, wakesurfe, envolvendo pessoas e escolas carentes e

157 deficientes visuais sendo inclusos nos esportes aquáticos. Falou da importância de o Governo

158 conversar com os usuários do Lago. para saber da rcal ncccssidadc da comunidade

159 frcquentadora dos espaços. Mencionou uma dificuldade, que é retirar autorizações para poder

160 realizar um campeonato no Lago. por conta da burocracia. 3) Senhor Marcelo OUoni (ONG

161 Ocupe o Lago) parabenizou pelo trabalho proposto pelo Governo. Disse que as expectativas

162 em relação a esse projeto são muito grandes, e que esse esforço de ouvir a sociedade se

163 percebe que é muito grande. mas dissc que há uma frustação de não ver uma participação

164 maior da sociedade nesse tipo de fórum. Disse que a Associaçãu Ocupe o Lago acredita que a

165 sociedade precisa se envolver na gestão da coisa pública, e que não deve se terceirizar essa

166 reponsahilidade tão somente para o Governo. Por isso, a Associação desenvolve ações no

167 Lago Paranoá há três anos, que integram entretenimento consciente, esporte com segurança e

168 sensibilização amhiental. E com esse trahalho, já se conseguiu. ao longo de três anos, retirar,

169 por exemplo, mais de 40 toneladas de Icsíduos da Orla. espelho d' água e do fundo do Lago.~
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170 Para isso, falou da importância do envolvimento da sociedade. das empresas e do Governo em

171 atividades desse tipo. Registrou que a Associação tem a expectativa em relação a tudo isso

172 que está acontecendo: acesso, infraestrutura e serviço. Acesso: para portadores de necessidade

173 especial, para barcos motorizados. jet-ski, barco de pescador. equipamentos esportivos e

174 recreativos; Infraestrutura: rampa de acesso, decks. banheiros, sombras, vestiários.

175 equipamentos recreativos e esportivos, anfiteatros. ciclovias. paisagismo integrado com

176 Cerrado, pista de coa per, estacionamentos; Serviços: alimentos e bebidas baratos, segurança,

177 fiscalização do DETRAN - Departamento de Trânsito do Distrito Federal, locação de

178 equipamentos esportivos, zoneamento do uso do espelho d'água. 4) Senhor João Carlos

179 Berlolucci (Presidente da Associação Esportiva Náutica de Brasília) falou desse momento,

180 considerado bonito. que é o Governo dar a 0pol1ullidade ao povo brasiliense de utilizar um

181 patrimônio tão maravilhoso como é o Lago Paranoá. Informou que em países da Europa

182 qualquer braço de Lagos é super explorado com atividades que integram a sociedade com o

183 meio ambiente. Disse que alguns ambientalistas do Brasil tentam segregar, afastando a

184 população do Lago. Disse que no momento em que se abre espaços como esse. você cria

185 0pol1unidades para uma sociedade integrada e que respeita a natureza. Disse que em 1998.

186 teve um projeto desenvolvido pelo Governador daquele momento. chamado Projeto Orla da

187 Concha Acústica, mas o Governo seguinte se sentiu enraivecido por não ter sido ele a fazer o

188 projeto, e não deu a manutenção do espaço, que foi totalmente destruído. Disse esperar que o

189

190

191

192
193

194
195

196
197

Lago não seque ou tenham que colocar rodas nas embarcaçôes, porque é um absurdo o que

acontece hoje, saber que um Lago com uma dimensão de 40 quilômetros de uma ponta a outra

e 80 quilômetros de circunferência, achar que é um copo de água dentro de nossa cozinha.

Segundo ele, o Lago é uma potência econômica. e que vai atrair muitos turistas para a cidade.

No entanto. o orador disse que é necessário que o Governo, junto com o IBRAM - Instituto

Brasília Ambiental, entenda que o Lago não tem que ser um apartaid da sociedade, e que não

adianta criar ambientes de integração se não criar estrutura para que eles sejam realmente

vividos no dia a dia pelas entidades náuticas e pela população. Falou que tem um projeto na

Administração de Brasília e do Administração do Lago Sul que não passa por análise de uma
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198 marina por conta da burocratização. Enfatizou que há necessidade de marinas públicas, no

199 DF, para dinamizar e dar acessibilidade ao Lago. 5) O Senhor Ludgero Santana (Lago

200 Norte) cumprimentou os presentes e os membros da Mesa. Lembrou que esteve nas reuniões

201 anteriores, sendo que na primeira falou da inoportunidade do projeto; na segunda, falou da

202 incapacidade do Governo de implementar um projeto tão importante dessa magnitude; e nesta

203 terceira reunião, iria falar o que pensa a respeito do projeto e que ele não vai transportar

204 ninguém para lugar nenhum. a não ser que se encontra pré-sal no Lago Paranoá. Disse que o

205 Governo não tem recursos, c não foi apresentada viabilidade econômica e financeira para

206 implementação do projeto. Disse que o projeto é belo e muito importante, mas não para a

207 realidade hoje. Sobre mobilidade. falou não há mobilidade para se chegar e estacionar no

208 Centro de Convenções Ulysses Guimarães. que talvez seja o mais importante de Brasília.

209 Disse que o projeto de Lúcio Cosia não contempla o turismo nos Lagos Sul e Norte. pois são

210 áreas estritamente residenciais. Registrou a inoportunidade, falta de competência e falta de

211 recursos financeiros. e reiterou que deveria se retirar o nome de "Orla Livre" do projeto. pois

212 segundo ele, a Orla nunca esteve presa. Falou da falta de manutenção e cuidados. por parte do

213 Governo, da Concha Acústica. Disse que acredita no projeto, mas não para hoje. e que vai

214 trabalhar para a implementação do mesmo. Lembrou que hoje a situação do Distrito Federal é

215 outra: são os problemas graves de saúde. transporte, educação. E não é hora de se falar em

216 Orla para o atual momento. Respostas da Mesa: a) Secretário Thiago Teixeira de Andrade

217 sobre a fala da Senhora Renata Florentino (Rodas da Paz). a respeito das pontes. o Secretário

218 disse que o Governo tem tratado o problema das pontes e feito alguns estudos de simulação

219 nesse primeiro momento. Sobre a ponte Honestino Guimarães. disse que realmente há uma

220 dificuldade muito grande de adaptação para se fazer ciclofaixas ou ciclovias, dada a estrutura

221 da ponte. Sobrc a Ponte das Garças, disse que há uma possibilidade real de mexer na estrutura

222 para redimensionamento das faixas, e que já há um projeto que integrará o Deck Sul.

223 passando pelas QLs 8, 10, 12, integrando 14 quilômetros de ciclovia e caminhadas, e

224 chegando à Orla e Parque da Asa Delta. e Parque da Península, e passando pelo Pontão, e

~,

225 também com revegetação e iluminação.

í\ -----%~
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detalhamentos para essas obras, junto ao grupo que vencer a licitação_ b) Secretári Adjunto

Jaime Recena sobre a fala do senhor Gustavo, falou da importância de se construir esse

projeto de ocupação. conversando também com quem já estabelecido na Orla e

desenvolvendo atividades ali. dizendo que este se trata de projeto que tem que estar no âmbito

de discussão desse grupo de Governo, para que essas iniciativas que já existem hoje ocupando

o espaço possam também ser contempladas no projeto de ocupação. c) A Secretária Leila

Barros disse que a Secretaria de Esporte sempre esteve de portas abertas para conversar com

os atletas, sobre qualquer tipo de diálogo. tanto sobre a Orla como sobre o esporte de uma

fornla geraL Disse que a Secretaria tem apoiado todos os eventos realizados na cidade, e que

já apoiou mais 2_000 atletas de competição. em 2016. d) Secretário Adjunto Jaime Recena

sobre as licenças para atividadcs no Lago, falou que esta é uma questão que acabou se

complicando há tempos, depois de um incidente no Lago. quando a Marinha do Brasil

também aumentou a quantidade de exigências para que se pudesse permitir atividade no Lago.

Solicitou que o interessado o procure no sentido de encaminhar uma conversa com a

Administração. e com a própria Marinha do Brasil, para ver o que é possível para se tentar

flexibilizar para acelerar e otimizar o serviço de quem quer organizar alguma competição no

Lago_ Acrescentou para o Senhor João Carlos Bertolucci que já há discussões e tentativas de

se implementar marinas públicas e terminais lacustres na Orla do Lago_ e) Secretário Thiago

Teixeira de Andrade. sobre a fala do Senhor Marcelo Ottoni, a respeito da democratização

da permanência de pessoas no Lago, o Secretário concordou. e disse que esse assunto tem que

estar presente no Termo de Referência. Solicitou que () orador analisasse o Tenno de

Referência e indicasse pontos que pudessem ser efetivados de democratização da

pennanência das pessoas no Lago. E sobre a segurança náutica e da Orla, o Secretário disse

que o plano de segurança está no TR_ Também solicitou sugestões a respeito do tema. f)

Secretário Adjunto Fábio Pereira falou sobre questões colocadas pelo Senhor Marcelo

Ottoni, dizendo que foi disponibilizada uma enquete. no dia 8 de dezembro de 2016. que ficou

aberta até no início de fevereiro de 2017. e essa cnquetc indicou que a população quer toda

essa lista de equipamentos públicos referida. inclusive moradores do Lago Sul e do Lago

~9
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254 Norte, falando da necessidade da maIOr pane desses equipamentos públicos. Sobre a

255 segurança, disse que foi falada em outra reunião pública da nece,sidade de se prever alguns

256 pontos em volta da Orla para a Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. O orador disse que

257 hoje, no início da tarde, a pedido do dele mesmo, o Secretário da Casa Militar fez uma

258 reunião com o autocomando da Polícia Militar e do Corpo do Bombeiros, e em 15 dias eles

259 vão entregar quais são os pontos nos quais ele, querem estar presentes para dar segurança na

260 Orla, para fazer constar no Termo de Referência do Masterplan. Sobre a fala do Senhor João

261 Carlos Bertolucci, foi identificada de forma muito clara a necessidade de rampa de acesso

262 para embarcações. E no projeto da QL 10. esse projeto está pronto e está sendo avaliado pelo

263 !BRAM para o devido licenciamento e autorização ambiental, e que ali já está prevista uma

264 rampa de livre acesso com área de manobra para veículo que possam encostar e descer com a

265 embarcação e poder também retirar a embarcação do Lago, e um pequeno estacionamento.

266 Lembrou que a área do bosque é uma área de conservação ambiental, portanto. não havendo

267 possibilidades das pessoas ficarem dentro dela. Disse que assim que autorizadas pelo !BRAM,

268 as obras começarão ainda neste semestre. com previsão de término para o final de 2017. g)

269 Scretário Thiago Teixeira de Andrade. sobre a fala do Senhor João Carlos Bertolucci, disse

270 que já tem algumas áreas indicadas. inclusive advindas desses diversos planos de

271 zoneamentos que o Lago Paranoá já soti'eu. Disse que no Termo de Referência tem um mapa

272 já com a indicação dos tipos de áreas. se é só atracadouro. se é píer mais atracadouro, se é

273 marina. Solicitou que o Senhor João Carlos Bertolucci e sua associação faça uma análise mais

274 detida sobre o assunto e sugiram modificações nesses pontos. O Senhor João Carlos

275 Bertolucci disse que já tem um estudo falando sobre a localização e os erros do que já existe,

276 como falta de iluminação. e informou que vai encaminhar esse estudo para a SEGETH. h)

277 Secretário Adjunto Fábio Pereira. sobre a fala do Senhor Ludgero Santana, falando da

278 questão de recursos financeiros, disse quc o Projeto Orla Livre tem uma série de ações

279 imediatas e infraestntturas públicas mais básicas que já estão sendo realizadas, como a obra

280 do Deck Sul, e trilhas de mais de 10 Km. iluminação pública realizadas com recursos que não

.,

281 podem ser utilizados em saúde e educação. mas obrigatoriamente têm

'
,<f

~

que ser usados em

~
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r
população que se dedicam ao desporto. Se não foi, sugeriu que fosse ouvida a população

usuária do Lago a respeito do assunto. Resposta ao Promotor Roberto Carlos: a) Presidente ~

~;t/ ~~ 11

~~J~ ~

iluminação pública. Disse também que já há uma linha de financiamento do Banco do Brasil,

com recursos suficientes para continuar tocando essas obras imediatas. Mas essas ações

imediatas já estão sendo feitas e continuarão sendo feitas não se confundem com o

planejamento de médio e longo prazo do Masterplan, pois este é para se pensar a Orla para o

futuro. Disse a implantação desses projetos pode ser com rccursos diretos, e parceria das

comunidades locais e da iniciativa privada. Em seguida, o Promotor Robel10 Carlos Batista

fez questionamentos em relação ao esportc. cultura. lazer e meio ambiente. i) A primeira

preocupação apresentada em relação ao transporte aquaviário, disse ele, são em relação aos

resíduos que qualquer transporte libera. Por isso. sobre a CAESB - Companhia de

Saneamento Ambiental do Distrito Federal, falou que esteve no Ministério Público

recentemente e levou os projetos elaborados por ela. que são: captação da água do Lago

Paranoá para consumo humano: flutuante que vai bombear água em pontos diferentes do

Lago: e um projeto de captação de água do braço do Bananal. Disse que se não há ainda,

deverá haver a preocupação com a possibilidade de implementação do transporte aquaviário

com a captação de água para consumo humano. Sobre os resíduos, questionou se há no

Masterplan ou no momento da contratação. haverá algum planejamento no sentido de retirar

do dorso do Lago destroços de lixo. E na linha do meio ambiente. disse que existe um projeto

de parcelamento da Vila Telebrasília. de compensação ambiental. que foi prevista no

licenciamento. cuja empreendedora é a Terracap - Companhia Imobiliária de Brasília. de

implementação do parque para a população da Vila Telebrasília. E esse parque vai ficar

próximo ao Lago também. Então. essa exigência está sendo mapeada dentro desse projeto. O

orador mencionou sobre a construção do Museu da Cultura Afro, que vai integrar, que ficará à

beira do Lago e foi uma doação que o Governo Federal pediu para o Distrito Federal. de que

essa sede deveria ser inicialmente próxima ao Parque das Escultura, que já tem previsão de

revitalização. O orador perguntou se o Parque Nelson Mandela tem perspectiva de construção.

Também perguntou se marinas e rampas, corno meios de acesso, foram planejadas ouvindo a
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310 Jane Maria Vilas Bôas (lBRAM) respondeu em relação ao Deck Sul, informando que foi

311 encontrado no Govel1lo um processo de licenciamento, projetos feitos por meio licitação, que

312 ao avaliar a conveniência de fazer o que já estava licitado. o lBRAM fez as observações e

313 recomendações do ponto de vista ambiental. E entendeu que o Deck Sul já estava com

314 recursos destinados. licitados e com os projetos feitos, e vinha responder a necessidade de

315 uma população, porque na Orla Leste não tinha espaço estruturado para lazer. Então, ao

316 entender que existia a organização de um deck para as pessoas não terem um contato direto

317 com a água ao pescar e a proximidade de acesso da Vila Telebrasília, que é uma faixa de

318 renda bem menor do que os outros frequentadores, entendeu-se que a diversificação de

319 atendimento da sociedade ficaria contemplada com a construção do Deck Sul. além de evitar

320 gastos descontinuados do Govcrno anterior, que a sociedade já tinha pago. Por isso entendeu-

321 se e que era uma 0p0l1unidade de se ofertar lazer para uma população que está assentada ali

322 perto e outras que veem, da melhor forma possível. Apesar do questionamento de que ali se

323 teria urna convivência com um odor que não seria recomendável, o IBRAM fez a medida da

324 distância entre a estação de tratamento de esgoto e a QL 06, em frente, onde as pessoas

325 moram, e passam o tempo todo lá e são 297 metros de distância. E o Deck Sul está a 500

326 metros de distância da Estação de Tratamento. Então, por todas as circunstâncias, entendeu-se

327 que o mais sensato era prosseguir com construção do deck. Em relação aos parques, a

328 oradora, disse que há hoje 84 unidades de conservação, sendo elas: estações biológicas, área

329 de relevante interesse ecológico, parques distritais de acesso restrito, e também parques

330 ecológicos e de multiuso. Das 84, unidades, 52 são parques, e desses 52, parques, 18 estão

331 estruturados. Dos quais, alguns não estão com a sua existência legal resolvida, porque foram

332 criados pela Câmara Distrital. E tem um vício de origem na criação dessa unidade. A maioria

333 deles precisa ainda do seu Plano de Manejo. E o Plano de Manejo é a carta constitucional

334 daquele território, no sentido de dizer o que tem ali e qual é a biota, qual a topografia, quais

I

335

336

337

são os recursos gcológicos, o que se pode fazer e qual o zoneamento possível. Apesar disso,

as pessoas construíram várias coisas nos parques sem ter esse cuidado, e também sem ter ~

poligonais. Por isso, a atual gestão cntendeu que deveria fazer esse saneamento e cuidar dos

';P ~
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338 parques dessa forma, ou seja, definindo as poligonais e fazendo seus planos de manejo,

339 criando seus conselhos, para que a sociedade possa acompanhar de muito próximo. Então, a

340 oradora informou que ao final da gestão do atual Governo lerão instalados mais outros 20

341 parques com saneamento. b) Secretário Adjunto Fábio Pereira falou sobre a questão dos

342 resíduos do transporte aquaviário, e disse que não é o momento ainda para entrar nesse tipo de

343 detalhe no Masterplan. Mas no momento certo o assunto será abordado. E necessariamente

344 esse transporte aquaviário vai ter que utilizar fontes alternativas de energia para impedir a

345 poluição do Lago, que passa a ser o nosso maior reservatório de água para consumo humano.

346 O Promotor Roberto Carlos questionou se isso vai constar do Masterplan. O Secretário

347 Adjunto Fábio Pereira disse que não, porque isso não é objeto do concurso. Isso tem que ser

348 objeto de urna futura licitação de transporte púhlico aquaviário. O Promotor Roberto Carlos

349 disse que sua preocupação é depois desconstituir essa equipe de Governo e não dar

350 andamento ao projeto. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade esclareceu que a natureza

351 do objeto realmente não tem a ver com esse assunto. c) Suhsecretário Gustavo de Britto

352 Freire Pacheco, falou sobre os resíduos, e disse que o edital do FAC Ocupação de Parque já

353 tem regras prevendo a destinação de resíduos. Então, a ideia é que isso seja replicado também

354 em outras edições do FAC. Com relação ao Museu Afro. questão levantada pelo promotor Dr.

355 Roberto Carlos, o orador disse que o entendimento é que é atribuição da Fundação Palmares

356 agora implementar esse projeto. Sobre o caso, disse que está havendo diálogos a Secretaria de

357 Cultura sobre o projeto. Mas a ideia é que o museu seja construído pela Fundação Palmares.

358 Com relação ao entorno da Concha Acústica, disse que a Novacap está final izando um projeto

359 de revitalização daquela região, que inclui paisagismo. Com relação ao MAB - Museu de Arte

360 de Brasília, disse que o projeto de reforma foi alvo de longas e extensas discussões, de

361 maneira a preservar a identidade original do museu, e ao mesmo tempo tratar de questões

específicas da área cultural. Informou que a data estipulada pela Novacap para o lançamento ~

362
363

364

365

relativas à sua preservação, ao lahoratório de conservação do próprio museu. E o

entendimento é o que projeto está bastante maduro e atende todas as necessidades legais e r
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abril de 2017. Manifestação da plenária: I) Senhor .Ioel Câmara (Coordenador da Auditoria

Popular no Distrito Federal e Ex-integrante da Auditoria Internacional Arthur Andersen e

Pricewaterhouse) informou que está liderando movimento para que o Governo do Distrito

Federal não tire recursos do povo para obras suntuárias antes de atender as exigências de

saúde e segurança pública. pois ainda. no Distrito Federal, há pessoas que morrem na porta de

hospitais por falta dc assistência médica e de remédios. Disse que é preciso saber quanto vai

representar esta obra, no orçamento do Distrito Federal, inclusive em percentagem sobre o

orçamento. Falou do déficit de médicos e dos policiais civis e militares. dentro do Distrito

Federal. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade registou que o Secretário Antonio

Raimundo Sanlos Ribeiro Coimbra se scntiu mal. com pressão alta, e por isso a dificuldade

de se manifestar, mas que já teria sido encaminhado ao hospital e já tinha sido medicado. e o

mesmo estava melhor. O Secretário estava sendo acompanhado por suas filhas. 2) Senhor

Sérgio Bueno (Presidente do Conselho Comunitário da Asa Norte) agradeceu ao Governo

pela realização deste evento e pela oportunidade da sociedade se manifestar e ser ouvida com

relação a seus interesses. Elogiou o Governo pela iniciativa de estar desobstruindo a Orla, na

medida em que a Orla é um espaço público e uma área de preservação ambiental que tem que

ser recuperada para uso da sociedade. Disse que ao ser elaborado esse projeto, o uso do

mesmo deve ser coletivo e não privado. Propõs, por interesse da comunidade da Asa NOIte,

que haja um espaço de convivência comum entre os moradores Asa Norte, Lago Norte e

Noroeste. Defendeu a extensão do Parque Olhos D'água, assim como a integração das

unidades de conservação. por meio de ciclovias. Falou da importância de se estabelecer no

edital algumas diretrizes e detalhamento das propostas, para que quando houver o

detalhamento no futuro, isso de fato seja levado em consideração para que se faça um

Masterplan, com horizonte temporal que represente aquilo que é a vontade de todos e que as

diretrizes sejam incorporadas dentro dessas orientações. Falou da impOltância de revitalização

do parque. pelo !BRAM. 3) Senhor Nilvo Rossarola (Bike anjo) disse se preocupar com a J;r. /

questão de estrutura cicloviária, quando ainda há obstáculos dentro do Plano Piloto na questão ~
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394 pessoas que moram no entorno terem acesso realmente à Orla do Lago Paranoá. 4) Senhor

395 Paulo Ramos (Conselho Comunitário da Asa Norte) apresentou uma proposta da comunidade

396 da Asa Norte: ampliação do Parque olhos D'água, para que chegue até a beira do Lago

397 Paranoá, criação do Parque Vivencial da Asa Norte, com instalação de ciclovias e pista de

398 skate, apoio a hortas urbanas; instalação de filtros de coletas de lixos no Lago. O orador

399 discordou de que a única opção de transporte que deva ser pensada para os moradores do

400 Itapuã e Paranoá seja a via aquática. Considerou que o melhor para esses setores seja o

401 transporte via trilhos. pela Ponte do Bragueto. E que essa linha de trem faça ligação do

402 Varjão, Paranoá, Itapuã, o Colorado, Sobradinho, Planaltina. podendo se estender até

403 Formosa/GO. Disse que não acredita que o problema de trânsito desses setores seja resolvido

404 com embarcação. Apesar de coneordar com meio de transporte aquaviário. O Secretário

405 Thiago Teixeira de Andrade informou que recebeu o projeto do orador, e que será analisada

406 a forma de integrá-lo às bases do concurso. 5) Senhor Josué Vietor (kitesurf Brasília) disse

407 que não se pode esquecer que o objetivo do Governo atual é realmente melhorar a qualidade

408 de vida de todos. E que a mudança para haixar a criminalidade seria na educação. 6) Senhor

409 Augusto Cavalcante agradeccu a 0p0l1unidaele ele estar neste evento e parabenizou a todos.

410 Discordou da fala elo Senhor Ludgero Santana, quc criticou a competência do Governo.

411 dizendo que tem acompanhado de perto o trabalho dos Secretários Thiago Teixeira de

412 Andrade, Jane Vilas Bôas, André, Fábio Pereira, dizendo do esforço e profissionalismo deles

413 para que a coisa aconteça da melhor forma possível. Ressaltou que esse esforço tem que ser

414 respeitado também, inclusive a opinião do próprio Senhor Ludgero Santana. Defendeu a

415
416
417
418
419

420

421

possihilidade de acessibilidade, principalmente para deficientes, mas também a população em

geral. Disse que se a ideia é usar o Lago como meio de transporte e integração de todo o DF.

Propôs que seja pensada formas para que a população do Paranoá. do Varjão, Sobradinho,

Planaltina, Taquari 1, e 2, Setor de Mansões do Lago Norte. Condomínios Privê I e 2, e parte

Ímpar da Península Norte tamhém tenha acesso à água e não só à Orla, por meio de um

corredor. Manifestações por escrito: Leitura feita pelo Secretário Thiago Teixeira de

Andrade:
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falou da "implantação de paios em lugares específicos. Não efetuar a abertura antes de ter

projeto e recursos para serem implantados imediatamente após a desobstrução. Justificativa: a

área está muito bem cuidada pelos moradores e a desobstrução sem a urbanização imediata

trará a degradação, insegurança e assoreamento da área." 2) Senhor Salvador Gomes da Silva,

Sassá (Grupo Culturarte) falou da "Orla e meio ambiente, o meio da gente, em todo o

percurso formar um cinturão verde. A sugestão é a construção de uma pista de coa per toda em

paralelepípedo ao invés de massa asfáltica. Justificativa: calçamento em todo o

aproveitamento da chuva e não causa assoreamento, e asfalto impenTIeabiliza todo o solo e

causa o assoreamento no solo, por causa do pavimento." Respostas da Mesa: a) Sobre a

pergunta do Salvador Gomes da Silva. o Secretário Thiago Teixeira de Andrade informou

que já foi debatido na reunião passada e a Presidente do IBRAM já justificou isso

extensamente, que, na verdade, a determinação de fazer a via em asfalto foi do próprio órgão

ambiental. E quanto a manifestação do Marcone, disse que há essa obrigação de, na

desocupação já efetivar uma série de medidas imediatas, e elas estão sendo acompanhadas. b)

Secretário Adjunto Fábio Pereira sobre a fala do Senhor Paulo Ramos, disse que a ideia é

fazer uma interligação de todas as ciclovias, principalmente da Asa Norte, com toda a região e

com o TTN. Sobre a proposta de aquaviário. disse que não é para substituir nada, seria um

sistema altemativo de transporte. E o que está previsto Planaltina e Sobradinho é o BRT, que

conectaria com o Terminal Asa Norte e consequentemente com a Via \V3. E há previsão de

um metrô subten'âneo chegar até o final da Asa Norte, junto com o VLT na W3. Disse que o

que tem hoje efetivamente proposta é a ampliação do metrô para Samambaia. Ceilândia e Asa

norte, começando com a primeira estação no HRAN. c) Secretário Thiago Teixeira de

Andrade informou que o pavimento do BRT são feitos em concreto. diferente da massa

asfáltica de rolagem normal dos canos. calculado para permitir, tanto em largura quanto em

sobrecarga, a adaptação para trilhos no futuro e trem de superfície. d) Senhora Leila Banas,

sobre a fala do Senhor Josué Victor. disse que achou ótima a ideia dele e gostaria de escutar

mais sobre o assunto, para trazer para a discussão da Orla. e) Presidente Jane Maria VilasV
Bôas disse que o paralelepípedo não permite o uso de skate e de patins. e que o asfalto foi

~
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450 escolhido com todo o cuidado técnico possÍvcl. e todas as justificativas. e que outras

451 alternativas de pavimentação não atcndem a acessibilidade e a mobilidade, que é onde a

452 questão da APP encontra o meio ambiente com o urbanístico, e é possível fazer estruturas de

453 APP urbana. Sobre a possibilidade de asfalto poluir o Lago, a oradora discordou dessa
. ".

454 possibilidade, argumentando que se isso acontecesse, o fundo do Lago estaria cheio de

455 asfalto, e este seria e curtido não tem emissões. Lembrou que o Lago é o coroamento da

456 escala bucólica de Brasília, e que o acesso a isso é um direito de todos os cidadãos de Brasília.

457 Falou que foi escolhida com todo o cuidado a pavimentação, para não afetar a questão

458 ambiental e para permitir todas as oportunidades urbanísticas da presença das pessoas nos

459 lugares. t) Promotor Roberto Carlos fez um esclarecimento a respeito da audiência judicial.

460 pedida pelo Ministério Público. para que se retomasse a execução judicial da desocupação no

461 Lago. Disse que nessa audiência houve um questionamento, do próprio Juiz, em relação à

462 Agcfis - Agência de Fiscalização do Distrito Federal. e ele se lembrou do episódio de

463 desocupação c manutenção dos destroços decOlTentes da desocupação, foram justificativas

464 para uma decisão na Justiça Federal, de paralisar todo o trabalho da desocupação do Lago.

465 porque se entendeu que o Distrito Federal estava a desocupá-lo. e a deixá-lo com destroços.

466 provocando mais degradações do que provocara outrora, quando as ocupações eram feitas

467 pelos proprietários lindeiros. E. na realidade, a Agefis explicou que o custo da remoção desses

468 destroços é de quem o constituiu. ou seja, quem ocupou. E quando da desocupação, deveria

469 pagar o custo da remoção. Depois disso, o Ministério Público teria procurado viabilizar

470 projetos, junto com a secretarias aqui representadas, e o !BRAM, que seriam custeados por

471 recursos dessas indenizações pagas na Justiça Criminal, de pessoas que ocuparam e teriam

472 que desocupar. O Senhor Ludgero Santana (Lago Norte) solicitou nova manifestação e

473 justificou que quando falou da incompetência do Governo, disse que não falou da

474

475

476

477

incompetência individual dos técnicos, pois segundo ele são pessoas excepcionais

competentes. Disse ter falado da incompetência do Governo, mencionando casos de

esqueletos de construções, que ficaram anos paradas scm andamento. Ao que o Secretário

Thiago Teixeira de Andrade explicou que a qucstão desses es~os a qU~eriU o ~
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pela Federação à Tenacap. assim como está sendo doado o acompanhamento do projeto

também. Disse acreditar no Projeto Orla. mesmo que não seja concretizado agora, mas que o

debate está sendo construído e vai viabilizar esse p 'ocesso todo e acima de tudo colocar a

~4 18

478 orador não foi por ineficiência do Governo. mas sim por erros de privados e por ações do

479 Ministério Público. porque privados cometeram elTOSgravíssimos. Manifestação da Plenária:

480 I) Senhor Guilherme Seartezini (Amigos do Lago Paranoá) parabenizou pelo evento e pela

481 oportunidade de manifestação da comunidade. Disse que os Amigos do Lago Paranoá

482 trabalham pelo uso público e sustentável da Orla. Falou que foi apresentado um projeto

483 elaborado pelos Amigos do Lago Paranoá, chamado 'Circuito das Praias do Lago'. com

484 urbanização de alguma unidades de conservação. interligadas pelas embarcações de turismo

485 náutico. Lembrou que a sociedade não está integralmente representa nesta reunião. Por isso

486 disse que a capilaridade desse debate é insuficiente para o que se precisa discutir, que é para a

487 vida inteira o trabalho na Orla do Lago. E por isso é preciso discutir com muito carinho. Disse

488 apoiar a desobstrução e ocupação pública da Orla. Sobre o Projeto do Circuito nas Praias do

489 Lago. disse foi feito um caminho diferente. primeiro foi conversar com as pessoas que fazem

490 atividades no Lago. E disse que quando ver o projeto do Governo. a impressão que dá é que

491 não tem ninguém lá. trabalhando. desenvolvendo atividade no Lago. Disse esperar que esse

492 debate de agora reconheça as suas atividades no Lago, pois segundo ele faltou o levantamento

493 dessas informações para chegar ao arquiteto que vai fazer a proposta. 2) Senhor Warleiton

494 Leitão (Presidente da Federação de Skate do DF) falou que a implementação de

495 equipamentos públicos para a prática do skate é uma questão muito importante da

496 participação de quem conhece, que tem a capacidade técnica para poder trazer o melhor

497 emprego do recurso público e que tenham instalações que venham a ser, de fato, skatáveis.

498 Colocou a entidade à disposição para um diálogo sobre a instalação de pistas skate como

499 elemento transfornlador nesse processo. Disse que gostou da fala da presidente do IBRAM,

500 considerando que o skate é uma forma de transp0l1e tanto quanto a bicicleta. para médias

501 distâncias, c como uma alternativa de mobilidade urbana também. Disse que a cidade é

502 skatável e o skate vai usar a cidade. Em relação ao Deck Sul, disse que o projeto foi doado
503

504
505
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Federação mais uma vez à disposição. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade perguntou

se o estudo a que se referiu o orador foi protocolado na SEGETH ou na Secretaria de Esporte

e se foi recente. O Senhor Warleiton Leitão disse que foi na SEGETH, há uns 40 dias. O

Secretário Thiago Teixeira de Andrade disse que iria procurar saber sobre o documento, na

SEGETH. E perguntou sobre o rtlnking do skate. em tennos de prática do esporte no DF. O

Senhor Warleiton Leitão disse que é a segunda modalidade mais praticada no mundo e que no

DF tem o registro de, possivelmente 300 a 350 mil praticantes. E isso precisa ser considerado

no planejamento urbano. 3) Senhora Beatriz Couto (Associação das Empresas de Turismo

Receptivo) observou que não há no DF terminais turísticos lacustres em que as embarcações

possam receber turistas ou moradores para fazer passeios no Lago. Por isso defendeu esse

meio de transporte. A oradora informou que a BARI fez um projeto. em parceria com o

Sebrae, de um estudo de 3 tenninais turísticos lacustres. interligados. pensando em formas de

embarque e desembarque, com roteiro completo. E esse estudo será passado às mãos do

Secretário Thiago Teixeira de Andrade. Registrou que se trata de um pré-projeto, que foi

aprovado pelo Conselho de Desenvolvimento do Turismo. Disse que o turismo merece uma

valorização nesse Projeto da Orla. porque turismo é cultura. é meio ambiente. é esporte. Pediu

que o Governo olhe o turismo com mais carinho. 4) Senhor Bruno Tempesta (Triatleta

Amador) falou que fica muito feliz com a presença do Presidente da Federação de Skate neste

evento, mas disse lamentar que outros presidentes de federação não estejam no evento. Falou

de sua trajetória como triatleta e mencionou outros triatletas de Brasília. Disse que Brasília é a

única cidade grande do Brasil que tem as melhores condições para um triatleta treinar, porque

há um Lago no centro da cidade. com vias e rodovias próximas a ele. Criticou a Federação.

dizendo ser uma Federação fraca. que não há nem 80 atletas federados. porque a atuação dela

é muito fraca e ela não convence os triatletas a se federar. Informou que no feriado do dia 21

de abril de 2017, a Challenge estaria vindo aqui para Brasília com o triátlon, após uma

mobilização muito grande dos atletas para convencer a marea a vir até aqUI, e ela está

trazendo mais de 2 mil atletas. o que significa dcsenvolvimcnto para a cidade.
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534 de acordo com o Termo de Referência, a única área vocacionada para o esporte é a Quebra da

535 13, ao que o orador discordou e disse que há outros pontos, como a Ponte JK. Disse que

536 quando forem pensar no Tcrmo de Referência, tem que se pensar em praças para o triátlon,

537 praça para a natação, para o ciclismo às margens do Lago. O Secrctário Thiago Teixeira de

538 Andrade perguntou se essa pista de atletismo poderia ter algum desnível. Ao que o Senhor

539 Bruno Tempesta infonTIou que tem que ser obrigatoriamente plana, por conta de lesões no

540 atleta. 5) Senhora Louise Beguer (Arquiteta e Urbanista, formada na UnB) observou que

541 quando é referenciado no Termo de Refcrência áreas para esporte c cultura, não existe

542 nenhuma referência ao Centro Olímpico da UnB, propondo que esse centro seja incluído

543 como área de esporte e cultura em Brasília, tentando incluir a universidade nos projetos da

544 cidade. Levantou a questão da proposta da ponte do Lago Norte, que não aparece como uma

545 diretriz para o Masterplan e é colocado duas possibilidades de terminais lacustres onde seria a

546 travessia da ponte. A oradora perguntou como essa questão da ponte está sendo discutida

547 dentro do Govelllo. Perguntou como que fica a desocupação das áreas ocupadas nos fundos

548 de lote do Lagos Sul e Norte, para a instalação de ciclovias. E se já tem proposta da Agefis

549 para isso, agora, nesse primeiro momento ou se isso vai ser implementado só se fizer parte da

550 proposta vencedora. Parabenizou toda a equipe de Govemo. Disse da alegria de ver o projeto,

551 pois isso ela mesma já havia pensado nisso, em 2013, quando de um Concurso do IAB, de

552 estudante de projetos de graduação. Perguntou também sobre a viabilidade de execução disso

553 no sentido de prioridades, deixando claro no Masterplan e no Termo de Referência, qual seria

554 a expectativa de implementação dessas etapas, se em CUl10, médio ou longo prazo. Levantou a

555 questão do caráter público ou privado de algumas dessas áreas. Respostas da mesa: a)

556 Secretário Thiago Teixeira de Andrade. sobre a fala da Senhora Louise Beguer, disse que a

557 questão das privatizações. de seu ponto de vista. quase todos os muros não são bem vindos,

558 mas é preciso reconhecer que o Pontão está sempre aberto e sempre acessível à população.

559 Disse que a integração está prevista e já tem projeto executivo e vai ter uma bifurcação para

Jvse a ciclovia for em um caráter mais expedito de transporte, passa por fora; e se for mais de

caráter de lazer, entra pelo Pontão e circula por dentro dele, antes do muro, ou seja, o muro

<r!~~o

560

561



" :;.
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação do Distrito Federal-

SEGETH

3' Reunião Pública entre Governo e Cidadãos do Distrito Federal, que tratará
do Concurso Público Internacional para a Orla do Lago Paranoá, o
Masterplan. Tema: Orla Integrada (Mobilidade, Cultura, Esporte, Turismo e
Lazer) realizada no dia 06 de abril de 20 I7

562 não será impeditivo para essa questão. Disse que foi pensado no Masterplan, já determinar

563 pacotes, mas chegou-se à conclusão de que isso só poderia e só deveria ser feito, depois do

564 resultado do concurso, como também o detalhamento da viabilidade econômica. Sobre o CO,

565 considerou interessante e propôs começar um conversa institucional. com o Ceplan da UnB. E

566 quanto à ponte. disse está sim prevista, não como já objeto do projeto, mas como proposta

567 para o futuro, o que não impede, nas cabeceiras das pontes se ter, eventualmente, uma outra

568 altemativa. E sobre a desocupação de áreas verdes, ela será, em princípio 30 metros mais os 4

569 da via, ficando fora do perímetro da APP, no entanto, entrando, quando tiver alguma

570 interferência com propriedade privada ou algum acidentc geográfico ou unidade de

571 conservação. b) Secretário Adjunto Fábio Pereira informou que nas QLs, na parte que fica

572 por trás ou pela frente dos lotes, a chamada área verde, que é pública e que fica entre um

573

574
575

conjunto e outro. Primeiro, tem que fazer tudo isso compatível com o meio ambiente e

também com respeito a paz de moradores do Lago Sul e do Lago Norte, dizendo que o

excesso de acessos a Orla também é mim. Disse que o fato de tornar a Orla pública, não I
576 significa dizer que ela ficará aberta 24 horas, porque é preciso respeitar o trânsito de fauna. O

577 Secretário Thiago Teixeira de Andrade disse que as próprias unidades de conservação que

578 já existem, elas têm. vão tcr no seu plano de manejo, cada um com sua categoria, seus

579 horários de funcionamento. c) Secretária Leila Barros falou sobre a fala da Senhora Louise

580 Beguer, com relação à UnB, disse que teve um contato com a Reitora da Universidade, e ela

581 quer revitalizar o esporte da Universidade. Disse que a UnB tem capacidade e total

582 competência para desenvolver esportes de alto rendimento e ter base. Disse também que teve

583 contato com a Confederação Brasileira de Canoagem e Remo e eles, entendendo o potencial

584 que a UnB, querem trazer o núcleo de excelência deles para dentro da UnB. d) Secretário

587 Senhor Bruno Tempesta. e) Presidente Jane Maria Vilas Bôas, sobre a fala do Senhor

588 Guilherme, quando falou que a população não foi ouvida. a oradora disse paradoxalmente

585

586

Thiago Teixeira de Andrade respondeu, sobre a pista de atletismo, disse que analisará a

questão e procurará uma área plana o suficiente e fará estudos para comtemplar a proposta do

OUVid~OU que de ~

A 21
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essa fala vem em momento em que a população está sendo589
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dezembro de 2016 a fevereiro de 2017, há um portal disponível para receber contribuições da

comunidade, e que houve uma quantidade bem generosa dc manifestações. O Secretário

Thiago Teixeira de Andrade complementou que foram 3 mil respostas à enquete e 300

contribuições ao TR. A Presidente Jane Maria Vilas Bôas disse que é uma participação

relevante e diferenciada. Além disso, essas 300 propostas mais as que estão sendo postas aqui

neste evento, é justamente o exerCÍcio de escuta e diálogo com a sociedade. Falou que a

equipe de Govemo conseguiu construir bastante. mas com a ajuda das pessoas que têm o

desejo de participar e formular como demandante ou aqueles que têm a vontade de demandar

como alguém que oferece respostas. que dá soluções. quc cria junto. A oradora convidou o

Senhor Guilherme para colocar a proposta do Circuito de Praia no projeto. A outra coisa que a

oradora foliou sobre o comentário da Senhora Beatriz, propondo que a oradora faça uma

proposta de um colar de ipês amarelo ao longo da Orla, com comemorações do festival da

floração do ipê. Pediu para a Senhora Beatriz proponha a criação de um parque com trilhas de

ancestrais da fauna do DF, passando por arte plástica, literatura. restaurante, até chegar na

Ermida Dom Bosco. O Senhor Guilherme (Amigos do Lago Paranoá) pediu acesso ao

cruzamento de dados das 3 mil pessoas que se manifestaram na pesquisa. Manifestação da

plenária: I) Senhor Warleiton Leitão informou que as atividades de uma boate aberta,

próxima à Concha Acústica. foram encerradas e a proposta do proprietário é alugar o espaço

para uma escola de skate no Distrito Federal. para um grupo do Estado de Santa Catarina. 2)

Senhor Roberto Gifone (Prefeitura da QI 28 do Lago Sul) disse que tem acompanhado, desde

que teve notícia da Ação Civil Pública. reclamando que o Governo do Distrito Federal não

teve o cuidado de pelo menos chamar os vizinhos para conversar ou para participarem da lide.

Disse essa lide é uma das poucas que teve trânsito cm jugado apenas com julgamento no

Tribunal de Justiça. porque o Governo do Distrito Federal não recorreu mais. E agora há esse

conflito sobre a compatibilização da dccisão judicial e a construção do Projeto Orla Livre.

Observou que dos cerca de 80 mil moradores dos Lagos Sul e Norte. e apenas de 3 mil

pessoas participaram da enquete. o orad~r disse que isso pode ter acontecido ou por falta deV
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Disse que fica preocupado com a mobilidadc em relação ao acesso da Orla. porque não vê

projeto para estacionamento previsto. Falou da falta de infraestrutura na Ponte lK, como

banheiros para os visitantes e comerciantes do local. Questionou como se serão os pontos de

estacionamento e como se dará o transporte urbano para chegar até a Orla. Disse que não

enxergou no Termo de Referência algum tipo de identificação de estacionamento. E disse que

ficou surpreso e satisfeito com a ideia de que esses pontos ao longo da Orla não fiquem 24

horas abeI1os, e que fica preocupado, ao mesmo tempo. em saber se o GDF vai passar a cuidar

de forma direta ou vai conceder para alguém cuidar da área pública como se fosse sua. como é

o caso que acontece hoje no Pontão. Questionou como o Governo avalia a efetivação desse

Projeto Orla Livre até que ela esteja totalmente pronta. ou se vai ser feita por módulos ou todo

o projeto será feito de uma vez só. Também perguntou se o tratamento das vias com a manta

asfáltica está efetivamente compatível com o conteúdo da decisão transitada em julgado na

ação movida pelo Ministério Público. 3) Senhor Rafael Barros (Rodas da Paz) perguntou

sobre a Quebra da 13, se há alguma previsão de uso do Lago no sentido transverso. E como

está sendo definido o conflito entre a bicicleta e outros modais no caminho para o anel da

Orla. se vai ter uma definição nesse sentido. se vai ler prioridade para bieicleta. de acordo

com a Lei da Mobilidade ou se vai ter o mesmo tipo de cont1ito que tem em vários outros

lugares de Brasília, quc ainda o carro tem prioridade. Lembrou que o Lago é cercado de vias

de 80 e 70 quilômetros por hora. que são vias muito rápidas e difíceis de atravessar.

questionando se essa velocidade toda é necessária também. 4) Senhor l\-[arc()s Drummond

Coelho (Arquiteto Urbanista e Advogado) clamou pela transparência dos atos do Governo

que envolve o Orla Livre e pcla paI1icipação popular. Disse representar uma associação de

moradores que tem 20 anos de existência e durante esses 20 anos cuidou da Orla e dos

parques da área da QL 12, e QL 14, culminando na criação do Parque Asa Delta e do Parque

Península Sul. E durante esse período, o orador disse que de forma gratuita e generosa, os

moradores fizeram manejo de abertura e fechamento de portões, roçagem, limpeza, ronda dos

parques. Disse da evolução durante o Governo Agnelo no sentido de concluir o processo de
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646 inspirado no modelo do Parque Olhos D'água na Asa Norte como um modelo que teve

647 participação da comunidade Iindeira ativa e seus usos definidos pela comunidade que mora ao

648 seu redor. Infelizmente, com a lIludança do Governo. esses processos foram interrompidos e

649 não se pode concluir isso a tempo, e csse trabalho acabou se perdendo, segundo o orador.

650 Disse que em momento algum os interessados foram convidados para contribuir com o Orla

651 Livre. o que trouxe uma certa tristeza para a comunidade a que o orador representa, segundo

652 ele. Sobre a transparência. disse que os deixou muito tristes também. porque foram realizadas

653 reuniões na Cãmara de Conciliação de Conflitos da AGU, que foram cobertas com cláusulas

654 de sigilo e dessas reuniões a comunidade também não participou. Disse que o Projeto Orla

655 Livre foi apresentado em 8 de dezembro de 2016, e111uma cerimônia no Mané Garrincha, mas

656 teve início de obra um ano antes disso, na Orla da QL 12. As obras lá começaram em

657 dezembro de 2015, um ano antes da apresentação do projeto Orla Livre. Perguntou por que

658 foi feita a obra na Orla da QL 12 antes do projeto ser apresentado e antes da comunidade

659 discutir o assunto de forma técnica como gostaria. Observou que tudo que está sendo falado,

660 se alguém tiver interesse em ter acesso a documentação pode ser fornecido com facilidade

661 pelo orador a quem tiver interesse. Além disso. disse se preocupar com o senso comum de que

662 político e Governo são inimigos da sociedade. Lembrou que o Projeto Orla Livre está sendo

663 alvo de um processo no Tribunal de Contas. movido pelo Ministério Público, questionando o

664 favorecimento de um grupo econômico, cujo presidente foi o que botou mais dinheiro na

665 campanha do Governador. O orador disse que não estaria questionando nenhum dos presentes

666 da Mesa, mas o processo existe e disse que a sociedade tem que ser informada disso. Disse

667 que o Governo deve maiores explicações sobre isso. Observou que as respostas do Governo

668 não são satisfatórias, são contraditórias. pois hora o Governo afil1J1auma coisa e hora afirma

669 outra. O orador pediu transparência e ampla participação popular em todos os procedimentos.

670 Disse que sua comunidade sempre apoiou a abertura da Orla. e que a Orla sempre esteve

671 disponível. através dos parques existentes na comunidade, para visitação. Disse que já era

672

673

realidade a Orla aberta para comunidade, mas a ocupação da Orla posterior a desobstrução 1,. .
está devendo um pouco de clareza para a nossa cOlllunidade. sobretudo. O orador reforçou ~
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necessidade de transparência e ampla pa11icipação popular para continuar acreditando no

Governo e apoiando o Orla da forma mais aberta possível. O orador se colocou à disposição

para fornecer qualquer informação aos interessados. Resposta da mesa: a) Secretário Thiago

Teixeira de Andrade, sobre a questão da participação popular mencionada pelo Senhor

Marcos Drummond Coelho, disse que o argumento mais fácil de acusar qualquer processo de

não estar sendo feito da melhor forma possível. é acusar a falta de participação popular. O

Secretário lembrou o início dcsse processo, depois dc março de 2015, quando o Governo se

comprometeu a executar o julgado, logo em seguida essas informações foram amplamente

divulgadas, tanto na mídia cumo em coletivas de imprensa: depois houve comentários, houve

uma reunião pública na comunidade do Lago Sul, convidada e convocada pela Administração,

com a presença de mais de 250 pessoas. Foi a SEGETH, !BRAM, Casa Civil. AGEFIS,

PGDF e Ministério Público, em uma reunião, que teve a intenção de comunicar o que estava

acontecendo e qual a intenção do processo, momento em que o Governo foi rechaçado com

ironias e intenção de pagamento por pane da comunidade das áreas utilizadas indevidamente.

Seguindo, por volta de setembro de 2015, foi feita uma Audiência Pública sobre Projeto de

Lei da cobrança das áreas públicas lindeiras às residências, quando foi proposto que o

Governo é que deveria pagar os moradores, já que os mesmos cuidavam das áreas há 50 anos,

dizendo que as áreas não são públicas, mas que o moradores cuidavam delas para o Governo.

Houve mais quatro reuniões nas RAs: Plano Piloto, Lago Sul, Lago Norte e Paranoá, com a

presença da comunidade organizada do Lago Sul, novamente com argumentos irônicos. De lá

para cá foram quatro ações judiciais, com respostas muito assertivas dos juízes, e defesas

também do Ministério Público e PGDF, em um processo amplamente público, acompanhado

pela mídia. O Secretário perguntou onde estaria a falta de transparência quando o fato gerador

do argumento da falta de transparência seria um fato mentiroso. Perguntou onde estaria a falta

de transparência se, em diversos momentos. a comunidade que foi chamada ao debate não

veio para o debate, mas veio sim para o embate e para descontruir o processo, com ameaças

explicitas. O Secretário disse não consegue ver unidade em todas as comunidades e

associações do Lago Sul, em todos esses momentos. Lembrou que o Lago Sul e Lago Norte ~<r a?-<,"
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702 juntos não têm 80 mil moradores como disse o Senhor Marcos Drummond Coelho ou que

703 estaria sub representada por 3 mil participações. Disse está se trabalhando com várias

704 ferramentas de aperfeiçoamento no intuito de empoderar a comunidade na discussão. O

705 Secretário disse que a alegação de falta de transparência e falta de participação é muitas vezes

706 parcialmente verdadeira. Ainda. mais, usando esse argumento no momento da participação

707 social as pessoas alegam a falta de oitiva do Governo. Se a intenção fosse não ouvir a

708 comunidade, as reuniões seriam feitas em local pouco acessível, com restrição de fala e pouco

709 divulgadas, segundo ele. o que não é isso que acontece. Disse ter ceI1eza de que o Termo de

710 Referência que sairá desse ciclo de participação não será o mesmo colocado no início, porque

711 os horizontes foram ampliados. Sobre a falta de explicação e contradição mencionada pelo

712 Senhor Roberto Gifone sobre vários termos. o Secretário disse que já foi amplamente

713 divulgado. Que receberão do concurso do Masterplan um projeto em nível preliminar, que

714 depois, como já foi falado várias vezes. tanto aqui como em mídia, será submetido a novas

715 rodadas de discussão e a crivo público de novo e que naturalmente essa equipe junto com

716 outras equipes de Govemo, outros Consultores, farão a avaliação do planejamento

717

718
719
720

721

722

723
724

725
726

727

728
729

econômico, as etapas. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade esclareceu que o fato de o

Orla Livre ter vindo a público em 8 de dezembro e as obras terem sido iniciadas em dezembro

de 2015, disse que já havia um pacote de obras iniciais e muito modestas para o que o Orla

merece. o que ela pode ser, que vem do aeordo judicial. que tem que ser implantado para

justamente dar voz a diversas críticas, inclusive algumas falando que a Orla seria desocupada

sem ter o que botar no lugar. O Secretário disse que os projetos feitos um ano antes, serão

totalmente incorporados pelo Projeto Orla Livre. b) Presidente Jane Maria Vilas Bôas

lembrou que recebeu o Senhor Marcos Gifone, mais de uma vez. em seu gabinete, e para ele

foi apresentado o conceito do projeto. Esclareceu que este momento inicial se trata de

recuperação ambiental, e que o Masterplan é um plano de uso. c) Secretário Adjunto }'ábio

Pereira começou sua fala dizeudo que o Senhor Roberto Gifone fez acusações seriíssimas.

Disse o orador que antes dessas três reuniões sobre a Orla. se reuniu com o Secretário dasV
Cidades, Marcos Dantas e com todos os Administradores Regionais das Regiões

<r ~/~'
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730 Administrativas que estão em volta do Lago (Lago Sul, Lago Norte, o Plano Piloto, Paranoá e

731 Varjão) e pediu para que eles mapeassem todas as lideranças comunitárias desses bairros,

734 verdade, segundo o orador. O Senhor Roberto Gifone começou a argumentar de que não foi

735 convidado pessoalmente a participar das discussões. Ao que o Secretário Adjunto Fábio

736 Pereira infornlOu que as Câmaras de Conciliação da Advocacia Geral da União foram muito,
737 específicas para tratar da Residência Oficial do Presidente da Câmara, Residência Oficial do

738 Presidente do Senado c para as Embaixadas qne estão perto da lâmina d'água, na Península

739 dos Ministros: Embaixada da Holanda, Embaixada da Alemanha, e tentando fazer conciliação

740 com a Embaixada da China, que ainda não foi possível. Essas Câmaras de Conciliação não

741 estavam discutindo o processo de desocupação da Orla inteira, mas sim estava discutindo

732

733

742

743

744

745

746

747

748

reforçando de fOlma veemente. que deveriam ser trazidas para essas reuniões todas as pessoas

a favor e contra o projeto. Portanto, falar que não houve participação da comunidade, não é

esses quatro imóveis. Por isso não haveria razão nenhuma para participar ninguém que não

fosse o autor da ação judicial (o Ministério Público). o representante do Distrito Federal (a

Procuradoria-Geral do Distrito Federal) quando envolvia Embaixada, o Ministério das

Relações Exteriores e os advogados da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. quando

foi o caso. e a Advocacia Geral da União, fazendo o papel de medidor. Quanto ao contrato

com a Arquitec, a que o Roberto Gifone se referiu, o Secretário Adjunto Fábio Pereira disse

que os projetos na QL 12 e na QL 10 foram desenvolvidos pela SEGETH, com ART assinada

I

749 por profissionais de Governo. E que a Arquitec foi contratada para fazer o levantanlento

750 florístico das regiões, o levantamento cadastral de todas as edificações que se tomaram

751 públicas após o processo de desobstrução, e também o levantamento topográfico. Disse que

752 não foi recebida a Associação representada pelo Senhor Marcelo Antony para discutir a

753 construção do TernlO de Referência do Masterplan. pois ela toda foi construída por mais de

754 100 técnicos de diversos órgãos do Governo. mas principalmente por cerca de 20 técnicos,

755 que se dedicaram de forma mais presente. Nunca houvc a participação de qualquer empresa

756

757

ou qualqucr entidade da iniciativa privada, em qualqucr momento do proccsso Orla Livre.
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758 virtual. E sobre a auditoria do Tribunal de Contas do DF, disse ser uma denúncia mentirosa

759 feita ao Ministério PlÍblico do Distrito Federal, à Promotoria de Defesa do Patrimônio PlÍblico

760 e também ao Ministério PlÍblico de Contas. O orador disse que esteve em reunião com os dois

761 órgãos, e apresentou a verdade e colocou o Governo à disposição, e disse que cada passo que

762 fosse dado. para qualquer licitação ou chamamento plÍblico, a comunidade seria informada.

763 Disse não ter nada a esconder e a Procuradora Márcia Farias, do Ministério PlÍblico de

764 Contas, ficou muito claro isso, e para o Promotor Marcelo Barenco também. O orador

765 enfatizou que as denúncias feitas a eles são absolutamente levianas. O Senhor Marcos

766 Drummond fez uso da fala e disse que não está aqui representando a totalidade do Lago Sul,

767 assim como não está representando o Eduardo Cunha ou Renan Calheiros, porque eles não

768 são moradores da QL 12. eles são hóspedes ali, e ficam um tempo na residência oficial e vão

769 embora. Disse que está aqui representando pessoas como seu pai e sua mãe, professores

770 aposentados que se mudaram para a QL 12 em 1980. Disse não ser especial ou diferente de

771 ninguém, como alguém possa acreditar. mas que apenas representa uma associação de

772 moradores que tem 20 anos de ex istência de bons serviços prestados e que criou dois parques,

773 que foram necessários após a concessão do Pontão. Disse que os interesses das quadras

774 distintas do Lago Sul são completamente diferentes. Já a realidade da QL 12 sempre foi de

775 Orla aberta. desde que a ciclovia foi feita pelo Governador José Aparecido, em 1986.

776 Ressaltou que nada do que falou anteriormente é invenção sua, mas apenas estaria

777 reproduzindo fatos do que está acontecendo. Sobre seu pedido de transparência e participação

778 popular, disse que o fez porque há previsão na lei para tal. Disse que a Associação não entrou

779 com nenhuma medida judicial no Tribunal de Contas ou no Tribunal de Justiça, para frear

780 desobstrução de Orla. Essas ações foram de moradores de outras quadras; e a ação na Justiça

781 Federal foi de um morador do Lago Norte, que já faleceu. Enfatizou que um dos pilares da

782 democracia e de um Governo participativo é trazer a sociedade organizada para essas

783 discussões. Ressaltou que esteve com a Senhora Jane Vilas Boas, do !BRAM, mas foi para

784 tratar de assuntos de parques e unidades de conservação. Sobre a Audiência pública, em abril

785

\
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786 foi porque ela tinha um vício formal. d) O Secretário Thiago Teixeira de Andrade ressaltou

787 que uma mediação da AGU não é uma instância de participação popular, não é uma oitiva. E

788 já foi esclarecido pelo Senhor Fábio Pereira que ninguém cstava discutindo projeto ou forma

789 de ocupar a Orla. e) O Promotor Roberto Carlos explicou como é que se compatibiliza o que

790 a sentença determinou com esse plano proposto, e disse que foi proposta uma integração, que

791 foi uma opção política do Governo, para fazer a integração do que a sentença determinou com

792 a exploração turística para fins esportivos da potencialidade do Lago Paranoá. Disse que a

793 sentença determinou três coisas muito claras: i) Desocupação de lodos os 38 quilômetros da

794 Orla, através de um plano bem definido. com cronogramas: ii) Plano de fiscalização e iii)

795 Plano de recuperação. Disse que quando o Juiz estabeleceu uma multa diária por

796 descumprimento da execução do projeto, a cquipe do Governo se mobilizou e formou um

797 Grupo de Trabalho, e os Procuradores do Distrito Federal procuraram o Ministério Público

798 para aventar a possibilidade de um acordo quanto à execução do projeto, porque quanto ao

799 mérito da decisão, não tem mais como mudar, pois já está transitado em julgado. O processo

800 já estava em curso, mas não andava, então o Juiz da causa mandou o caso para o Núcleo de

801 Mediação do Tribunal de Justiça, onde ficaram. por 9 meses, os Procuradores do DF e

802 Promotores do MPDFT verificando como poderia fazer o início da execução dessa sentença.

803 Isso resultou em um acordo que foi homologado judicialmente. E esse acordo sugeriu a

804 suspensão do processo de execução. e o acompanhamento pelo Ministério Público se deu

805 através de um procedimento administrativo. E logo que se iniciou as primeiras ações da

806 Agência de Fiscalização, teve-se um problema. porque grande parte dos imóveis que estão

807 situados na Orla, pertencem à União Federal. Por isso. a AGU veio com determinação de

808 buscar a anulação de todo o processo judicial. Depois de muito trabalho do Ministério Público

809 e dos Procuradores do DF. conseguiu-se contomar a situação. pois seria um retrocesso

810 incomensurável, sob o ponto de vista jurídico. E a própria AGU suscitou uma conciliação na

811 sua Câmara de Conciliação, apenas com as partes envolvidas no processo. Disse que a

I
I

812
813

execução foi iniciada e muitos desses pontos conseguiram ser superados com esses

acompanhamentos. por

I
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814 com a Procuradoria como com os órgãos de execução e de planejamento. Observou que havia

815 um plano de recuperação de área degradada. individual, já aprovadas pelo lERAM e depois o

816 lERAM e o Distrito Federal foram obrigados a fazer um plano de recuperação de áreas

817 degradadas para toda a extensão. pois se eles se dedicassem apenas a pedacinhos, não

818 poderiam conceber a unidade. Disse que o processo estava suspenso e teve audiência na

819 semana passada porque o Ministério Ptíblico requereu a retomada do processo de execução,

820 justamente por dissonãncias. O orador explicou que ficou convencionado que doravante as

821 prestações do que se planeja e do que já fora feito seria depositado no processo, porque houve

822 o problema de comunicação. Por isso foi exigido do Estado o que a sentença determinou,

823 como revitalização do Parque Bemardo Saião e licenciamento para captação de águas. f)

824 Secretário Thiago Teixeira de Andrade respondeu a um orador da Plenária que não se trata

825 de projeto e que não tem desenho de estacionamento. O Masterplan é, em parte, plano de uso

826 e ocupação porque a própria sentença assim o exige. já estabelecendo os limites do possível,

827 com estabelecimento de alguns prazos. g) Sobre o Parque da Península. o Secretário Adjunto

828 Fábio Pereira disse que está dependendo apenas de um deque que vai ligar os 2 trechos de

829 trilha, e já está sendo providenciada a licitação para a contratação desse deque, com prazo

830 para final do semestre ou até final de agosto de 2017. Informou também que as obras

831 imediatas serão incorporadas pelo Masterplan, e esse estudo posterior vai ter que envolver

832 essas áreas também. sendo cuidadas pelo Governo. h) Secretário Thiago Teixeira de

833 Andrade complementou que dependendo da situação os parques terão plano de manejo com

834 horário de funcionamento, grades de proteção. E em outros casos, serão espaços públicos,

835 alguns regulados pelos scus planos de manejo e outros públicos, abertos 24 horas.

836 Posteriormente, equipes multidisciplinares desenvolverão planos de ataque de curto prazo,

837 médio e longo prazo. e as modalidades financeiras e econômicas tanto para execução como

838 para manutenção. Disse que a ideia nunca foi transformar e nem generalizar o Pontão na Orla

839 do Lago. e nem só ciclovias na beira do Lago. O uso social do Lago é obrigatório.

840 Manifestação da Plenária: I) Senhor Subtenente Jessé Ferrreira (Pelotão Lacustre) falou emV
841 nome de seu comandante, o Major Sérgio CatTera. Comandatlte do Batalhão Turístico, e

~ ~~ 'f)'~.q-~
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842 reforçou que apesar de ter pouca gente no Plenário, disse que acredita que todos foram

843 chamados e aqueles que vieram é porque realmente querem participar do processo. Disse que

844 a Polícia Militar quer participar do processo e agradece a inclusão dela no processo. Observou

845 que o Corpo de Bombeiro e a Polícia está envolvidas no processo. Perguntou se a Marinha do

846 Brasil também foi incluída nesse processo. O Secretário Fábio Pereira disse que teve em

847 uma reunião com o Comandante Marcos, do 7° Distrito Naval. e eles explicaram que a

848 atuação deles é específica para a segurança de embarcações e de usuários do Lago. Quer

849 dizer, eles vão entrar. não agora. discutindo infraestrutura, mas em um momento posterior. O

850 Senhor Subtenente Jessé }<'erreira, em seguida, perguntou se as marinas públicas ficarão

851 abertas até que horas. e se seria só dia ou noite. Perguntou se será possível uma dragagem.

852 ambiental mente falando, nesses locais, no Bragueto e Riacho Fundo. Também perguntou se o

855 dizendo que o Pelotão Lacustre e o Batalhão Turístico é solícito em participar desse projeto.

856 2) Senhor Francisco Procópio Leal da Silva (Morador da Vila Planalto) usou da palavra e

857 disse que esse é mais um projeto que não será terminado. Observou que hoje a Orla está

858 ocupada pelos hotéis, mas que estes venderam os apartamentos, e a Concha Acústica não

859 pode fazer um show porque o morador chama a polícia e manda parar o show. Disse que a

860 Vila Planalto está sem acesso ao Lago por causa dos hotéis. e que o Lago Paranoá foi feito

861 para amenizar o clima de Brasília e não para abastecer Brasília, pois essa função é de outras

862 bacias. Disse esperar que a Vila Planalto seja regularizada e escriturada e que seus moradores

863 tenham o mesmo direito ao Lago, como todos os moradores de Brasília. Lembrou que em

864 recente reunião foi mostrada um pentágono para o projeto do Parque da Vila Planalto, e a

865 cada Govel11o que aparece um apresenta um projeto. E o povu está perdendo a sua qualidade

866 de vida. 3) Senhor João Carlos Bertolucci disse que em Brasília está a 3' maior frota

867 registrada do Brasil porque registra as embarcações de Goiás e Tocantins e Brasília, mas não

868 que as embarcações estejam aqui. Aqui são 8 mil embarcações. Resposta da Mesa: a)

869 Presidente Jane Maria Vilas Bôas, sobre a pergunta do Subtenente Jessé. na sua fala sobre« ~<31
jif ~~. 1Y,r ~ ~

853
854

trajeto do Deck Sul seria a partir da ponte, porque para a compra das embarcações, tem que se

vislumbrar a altura da ponte, pois nem toda embarcação passa embaixo da ponte. Concluiu I
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870 desassoreamento, a oradora disse que tem um desassoreamento, inclusive, que a Terracap tem

871 a obrigado de fazer em relação ao Noroeste, mas tem um Comitê que faz a gestão das águas

872 do Lago, inclusive quando se pede para a CEB esvaziar um pouco, tem determinadas ocasiões

873 que o Lago pode apodrecer se tiver com os seus microrganismos muito alterados, Disse que

874 desassorear o Lago sem tratar os af1uentes, VaI ser gastar dinheiro público

875
876
877
878
879
880
881
882
883

884

desnecessariamente. Disse que está sendo feito projeto para tratar o Riacho Fundo e o

Bananal, antes de autorizar o desassoreamento. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade

concluiu os trabalhos, agradecendo. em nome do Governo de Brasília, a presença de todos,

em especial à Sociedade Civil. pelo comparecimento nos três encontros, e solicitou que as

entidades civis protocolcm documentos com aprofundamento dos temas, c informando que o

Termo de Referência será diferente do que proposto em 8 de dezembro de 2016 e que

possivelmente o edital tenha prazo de lançamento dilatado um pouco em virtude das

contribuições ao longo do ciclo das três reuniões.

~ . ~0-J-,-,-~
; IA(~~EIRA ~ iNDRADE

Secretário de Gestão do TeITitório e Habitação d.Distrito Federal

~i

FÁBH IGUES PEREIRA
Secretário Adjunto da Casa Civil, Relações Institucionais e Sociais e

Coordenador-Geral do Projeto

...-- ('
,........,)~..:;iJ"?

,/ANE MARIA VILAS nÔAS
Presidente do Instituto do Meio Ambiente e dos

Recursos Hídricos do Distrito Federal - Brasília Ambiental
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação do Distrito Federal -

SEGETH

3' Reunião Pública entre Governo e Cidadãos do Distrito Federal, que tratará
do Concurso Público Internacional para a Orla do Lago Paranoá, o
Masterplan. Tema: Orla Integrada (Mobilidade, Cultura, Esporte, Turismo e
Lazer) realizada no dia 06 de abril de 2017

AIMERECENA
Secretário Adjunto de Turismo da Secretaria de

Esporte. Turismo e Lazer

\

o t/2ttov
LABARR S
Esporte, Turismo e Lazer

I
c:::F. EY_DAMASCENO

Secretário de Mobil idade

A~J:ln~LFO DF, erMA
Seclytário de Estado de Meio Ambiente

TI{;T!~i~~?JfkA
/Íe:-~

~
-rí?~

GUST V( DE BRIT~'REIRE PACHECO
Subsecr • 10 do Patrimônio Cultural da Secretaria de

Estado de Cultura
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