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Aos 12 dias do mês de dezembro do ano de 2019, no Auditório da Administração Regional do Guará, às
10h30min, foi realizada a presente Audiência Pública, por intermédio do Aviso de Consulta e Audiência
Pública, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal - DODF nº 216, de 12 de novembro de 2019. Foram
convidados para comporem a mesa o Secretário Execu�vo da Secretaria de Estado de Projetos Especiais,
ROBERTO ANDRADE, a Administradora Regional do Guará, LUCIANE QUINTANA, o Vice-presidente da
Câmara Legisla�va Deputado Distrital, RODRIGO DELMASSO, o Assessor Especial da Secretaria Execu�va
das Cidades, FERNANDO KUTIANSKI, e o Subsecretário de Estruturação e Gestão de Projetos, EDUARDO
AMARAL SILVEIRA. Abrindo a sessão a Sra. Luciane Quintana agradeceu a presença dos presentes e do
engajamento das autoridades envolvidas na elaboração do projeto. Esclareceu que o obje�vo do
encontro é ouvir as sugestões e opiniões da população referente aos estudos apresentados. Na
sequência, o Sr. Rodrigo Delmasso agradeceu a presença de toda a comunidade e as autoridades
presentes acrescentando que todos sabem seu posicionamento quanto às Parcerias Público-Privadas –
PPP’s principalmente no que se refere ao projeto do Complexo Espor�vo e de Lazer do Guará. Além de
exemplificar alguns projetos de sucesso de PPP’s no país, destacou que é defensor desse �po de
instrumento por entender que as finanças públicas há um bom tempo vem sofrendo crises causadas pela
má gestão e principalmente pelos dispêndios dos recursos públicos. Acrescentou que foi feita uma
pesquisa onde 85% dos entrevistados eram favoráveis à Concessão do Complexo Espor�vo e de Lazer do
Guará, sendo 10% contrário e 5% não opinaram. Finalizou dizendo que o Estado precisa buscar soluções
dentro da legalidade e que a concessão deste complexo é uma saída legal que vai entregar um bom
equipamento à população do Guará. Dando con�nuidade, o Sr. Roberto Andrade registrou a sa�sfação de
par�cipar agradecendo aos presentes informando que aceitou o convite do Secretário Everardo Gueiros
para contribuir com o atual Governo. Pontuou que Brasília está vivenciando as parcerias concre�zadas
pelo Programa “Adote uma praça”, e tantas outras ações desenvolvidas pela Secretaria de Estado de
Projetos Especiais. Concluindo disse que o Governo está pronto para a apresentação de um projeto que
vai trazer muitos bene�cios não só para a população do Guará, e sim para todo Distrito Federal. Na
sequência, dando início à parte técnica do evento e, em cumprimento às a�vidades que integram a
Audiência, foi passada a palavra para o Subsecretário de Estruturação e Gestão de Projetos Eduardo
Amaral. Antes de iniciar a apresentação, o Sr. Eduardo agradeceu as palavras dos membros da mesa e a
presença de todos os presentes. Sobre o projeto, informou não ter muita diferença com o já apresentado
anteriormente. Enfa�zou que o projeto estava parado pois exis�a a obrigatoriedade de entregar o Estádio
já reformado ao parceiro privado. Destacou que em busca uma solução técnica para o problema, foram
disponibilizados os projetos execu�vos do Estádio Antônio Otoni Filho, desenvolvidos pela NOVACAP,
para o Consórcio desenvolvedor dos estudos englobar os custos da reforma do equipamento nos
estudos. Ressaltou que o projeto trata de uma concessão onde o privado vai aportar um volume de
recursos construindo um novo clube para a população. Dando con�nuidade, foi apresentado um vídeo
com os aspectos gerais do Complexo Espor�vo e de Lazer do Guará. Concluída a exibição do vídeo, foi
aberto o espaço para os debates orais respeitando o tempo de duração de 5 (cinco) minutos quando se
tratar de representantes de en�dades/associações e 2 (dois) minutos para os demais par�cipantes da
comunidade. O Sr. Klesius Oliveira, representante do Fórum em Defesa dos Parques do Guará, disse que
na apresentação do escopo do projeto é mencionado sobre o Estádio, Ginásio de Esportes, Clube
Vizinhança e áreas adjacentes, assim, ques�onou quais seriam essas áreas. Con�nuando, o Sr. Klesius
Oliveira disse ser contra o projeto afirmando não se tratar de uma PPP e sim uma concessão, acreditando



que o Cave será transformado em área comercial. Finalizou ques�onando sobre o valor do capital social
exigido para a empresa vencedora da licitação. Na sequencia o Sr. Joel Alves, representante da rádio
comunidade, pontuou que não concorda com o projeto e que atualmente existe um projeto desenvolvido
pela 4° Batalhão da Polícia Militar no Guará, que no ano passado atendeu 2.000 pessoas sem nenhum
custo. Outro ponto levantado foi a re�rada do Centro de Convivência do Idoso - CCI para a an�ga Casa da
Cultura, pontuando a dificuldade de locomoção dos idosos. O Sr. Miguel, da confraria do Guará,
ques�onou qual o poder de decisão da comunidade. Informou que alguns anos atrás ele como membro
da Administração do Guará conseguiu recursos para construção da casa da cultura. Assim, pontuou que
se �vesse quem defendesse a cidade levando emendas e recursos financeiros, o CAVE estaria em pleno
funcionamento. Con�nuando, o Sr. José Augusto, presidente do Conselho Nacional de desenvolvimento e
apoio das micros e pequenas empresas, fez a proposta de entregar o CAVE à Polícia Militar explicando
que a mesma desenvolve um excelente trabalho junto à comunidade. Destacou como bene�cio nesse
contrato a diminuição dos níveis de criminalidade entre os jovens no Guará. Finalizou pontuando que a
Audiência foi pouco divulgada. Na sequência, o Sr. José Gurgel, do fórum de defesa do Guará, mostrou-se
descontente com o projeto afirmando que o Complexo foi construído com o dinheiro do povo.
Argumentou que o CAVE está deteriorado e que isso é uma irresponsabilidade do Governo. Sobre as
áreas adjacentes mencionada nos estudos, afirmou que inclui o Parque Ezechias Heringer. Ques�onou
porque não é construído um ponto de referência para o idoso ao invés de derrubar o já existente
pontuando que acredita que passando o equipamento para o privado a população não terá condições de
u�lizá-lo, pois o serviço não será gratuito. O Sr. Felipe Belmonte, Presidente do Real Futebol Clube,
afirmou que faz trabalhos sociais. Disse que na gestão passada, se colocou à disposição para revitalizar
toda a área do Complexo, contudo, não houve êxito. Afirmou que concorda com o projeto desde que seja
preservado o interesse da sociedade evitando abusos e privilégios. Con�nuando, o Sr. Leonardo Rangel,
empresário, gostaria de saber mais sobre projeto, mas que do ponto de vista pessoal é contra, pois acaba
com a história da cidade. O Sr. Celso Pereira, representante do Centro de Convivência do Idoso,
reivindicou o Centro de Referência para o Idoso no Guará com instalações superiores a existente, com
assistência médica constante, conforme o Estatuto do Idoso. O Sr. Alexandre Oliveira, Chefe do grupo
escoteiro, disse ter grande preocupação de como serão inseridos no projeto. Explicou que o grupo
funciona desde 2017 exercendo suas a�vidades no clubinho do Guará. Argumentou que é necessária
mais transparência no processo pois precisam do espaço para realizar as suas a�vidades. Na
oportunidade citou o Decreto n° 40. 219, de 31 de outubro de 2019, que reserva área nas regiões
administra�vas para prá�ca do esco�smo. Finalizando, disse que é preciso diálogo com a comunidade
para chegar em um acordo. O Sr. Paulo Melo, Presidente da Associação dos Síndicos, disse que o
complexo espor�vo estando revitalizado será uma opção de lazer para os moradores, uma vez que os
condomínios não possuem esse �po de área, além disso acredita ser um projeto social que trará
bene�cios para a comunidade. Nesse sen�do, defende o projeto. Con�nuando com os debates, o Sr.
Willian Cleber, representante da ASCAD, ques�onou para onde vão as pessoas que u�lizam atualmente o
espaço do Complexo. O Sr. Carlos Pereira, mostrou-se favorável ao projeto de concessão desde que
respeitado os idosos e as pessoas que u�lizam o espaço, solicitando a previsão de projetos sociais. A Sra.
Vera Lúcia, comerciante, perguntou como ficará a situação daqueles que tem quiosque próximos aos
Kartódromo Ayrton Senna. A Sra. Simone Vaz, Conselheira de Cultura, ques�onou qual a contrapar�da
para população do Guará que u�liza a casa da Cultura. O Sr. Amilton Zen, Presidente do Centro de Cultura
do Guará, destacou a importância do conselho de cultura na cidade, acrescentando que precisa conhecer
o projeto. Dando con�nuidade, o Sr. Lucas Rafael, Conselheiro da economia cria�va do Distrito Federal,
pontuou que o Estado abandonou o complexo e há muito tempo não existe inves�mentos para a
revitalização do espaço nem para a Casa de Cultura do Guará. Nesse sen�ndo, espera que esse projeto
ocorra com o real interesse público para bene�cio da população.

Finalizando a sessão de debates orais, foi informado a disponibilização do Formulário de Sugestões
disponíveis com a equipe da Secretaria de Estado de Projetos Especiais para a contribuição por escrito da
comunidade. Assim, a Sra. Luciane retomou a palavra esclarecendo que é importante a opinião da
comunidade. Em relação as a�vidades desempenhadas pelas Administração, a administradora se colocou
à disposição para quaisquer esclarecimentos. Disse que é um importante projeto para o Guará e, devido
aos recursos escassos, o Governo está em busca de soluções para este problema. Reforçou que é
favorável ao projeto por entender que ele trará o reestabelecimento das a�vidades do espaço para toda a



comunidade. Quanto aos espaços abrangidos pelo projeto, pontuou que o pontão do CAVE e a casa da
cultura não estão englobados no projeto. Concluindo, disse estar abertas às discussões para dialogar e
executar tudo aquilo que for para bene�cio da comunidade. O Sr. Eduardo Amaral agradeceu todas
contribuições recebidas. Acrescentou que as contribuições feitas serão analisadas e se fortalecer o
projeto serão implementadas. Pontuou que quanto ao CCI, será levado em consideração todos os
ques�onamentos. Em relação a Casa da Cultura, esta será preservada. Quanto aos escoteiros, disse que
não é mo�vo de discussão e preocupação, pois eles terão espaço para exercer suas a�vidades. Pontuou
que as pistas de skate e bicicross serão realocadas em uma área próxima ao complexo. Quanto ao
kartódromo, informou que está fora desse projeto. Finalizando, aproveitou para esclarecer as diferenças
entre Parcerias Público-Privadas e Concessões. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Roberto Andrade,
agradeceu a par�cipação e contribuições de todos, encerrando as a�vidades às 12h42min.
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