
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PROJETOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL

Gabinete

Resposta SEI-GDF - SEPE/GAB  

   

Respostas às contribuições recebidas no período da Consulta e Audiência Pública

 

Em observância ao princípio da publicidade este documento visa responder todas as
dúvidas/sugestões/esclarecimentos encaminhados a esta Secretaria de Estado de Projetos Especiais, por e-
mail sepe.cave@buri�.df.gov.br e formulários próprios disponibilizados aos par�cipantes da audiência
pública, que ocorreu em 13 de dezembro de 2019, no Auditório da Administração Regional do Guará,
localizada na QE 25, Guará II.

 

1. CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS POR E-MAIL:

 

1.1. E-mail encaminhado no dia 11/11/2019 por Edward Carvallo, duxwalker@gmail.com.
Assunto: PODERIAM CONSTRUIR UMA PISCINA OLIMPICA AQUECIDA COBERTA!

 

O GUARA TEM MUITOS TRI ATLETAS, QUE GOSTAM DE CORRER, PEDALAR E NADAR! MAS NÃO
TEM UMA PISCINA OLIMPICA E OU SEMI OLIMPICA PARA UTILIZAR DA NATAÇÃO!  PODERIAM TRAZER
TAMBÉM UMA UNIDADE DA BODYTECH PARA ESSE LOCAL PARA AUMENTAR O FLUXO DE PESSOAS! E UM
COMPLEXO DE CINEMAS TAMBÉM!

Manifestação SEPE: Prezado, agradecemos a sua par�cipação. Gostaríamos de ressaltar que todas as
informações do projeto poderão ser ob�das no site: h�p://www.sepe.df.gov.br/complexo-espor�vo-e-de-
lazer-do-guara-cave/. A sugestão foi recebida e analisada por técnicos desta Secretaria. Em tempo, sobre o
ques�onamento, informamos que a definição quanto à u�lização e gestão dos equipamentos do clube, entre
eles, a academia de ginás�ca, serão feitas na fase de operação pela empresa que vencer a licitação. O edital
da licitação e a minuta do contrato possuem cláusulas que determinam as diretrizes gerais do projeto, tendo
em vista que ao par�cular será garan�da a possibilidade de executar o contrato, de acordo com as
estratégias operacionais e comerciais mais adequadas ao projeto.

 

1.2. E-mail encaminhado no dia 11/11/2019 por Vinícius Cordeiro, viniciuscg123@gmail.com.
Assunto: Concessão de espaços do Guará

 

Boa noite. Li a no�cia sobre a concessão dos espaços Cave, clube vizinhança e o ginásio de
esportes do Guará. Eu como morador e cidadão residente nessa região administra�va suges�ono a
construção de uma biblioteca ou centro cultural em um desses espaços. Uma biblioteca/centro cultural são
ó�mos ambientes para o entretenimento e desenvolvimento da população. Tem o potencial, se bem
administrado, transformar para melhor a realidade de um lugar. Obrigado

Manifestação SEPE: Prezado, agradecemos a sua par�cipação. Gostaríamos de ressaltar que todas as
informações do projeto poderão ser ob�das no site: h�p://www.sepe.df.gov.br/complexo-espor�vo-e-de-
lazer-do-guara-cave/. A sugestão foi recebida e analisada por técnicos desta Secretaria. Em tempo,
informamos que as instalações da Casa da Cultura estão fora do projeto e serão man�das com suas
estruturas atuais. Além do mais, todas as demandas da comunidade apresentadas no  âmbito da Consulta e
da Audiência Pública são de conhecimento da Administração Regional do Guará.
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1.3. E-mail encaminhado no dia 11/11/2019 por DODA DARKE PERSIRO,
iozadarke@gmail.com. Assunto: Autódromo do Guará

 

Sugiro que seja um novo setor habitacional pois habitação gera empregos empresas impostos
e ação social. Um ó�mo lugar parado só gera prejuízo.

Manifestação SEPE: Prezado, agradecemos a sua par�cipação. Gostaríamos de ressaltar  que todas as
informações do projeto poderão ser ob�das no site: h�p://www.sepe.df.gov.br/complexo-espor�vo-e-de-
lazer-do-guara-cave/. A sugestão foi recebida e analisada por técnicos desta Secretaria. Em tempo,
informamos que o terreno atual do CAVE e os equipamento ali instalados pertencem à Administração
Regional do Guará, e são des�nados à u�lização para a�vidades de interesse da comunidades, tais como: o
lazer e o esporte, conforme as diretrizes da área.

 

1.4. E-mail encaminhado no dia 12/12/2019 por Edward Carvallo, duxwalker@gmail.com.
Assunto: SOBRE O COMPLEXO ESPORTIVO DO GUARA SE PODERIAM ACRESCENTAR UMA PISCINA DE 50
METROS (AQUECIDA), POIS...     

 

GUARA É POLO E CENTRO DE TRI-ATLETAS AMADORES E PROFISSIONAIS, É DE EXTREMA
IMPORTANCIA UMA PISCINA NESSES MOLDES DE 50 METROS AQUECIDA (SE POSSÍVEL COBERTA) PARA O
APRIMORAMENTO DESSES ATLETAS, ALÉM DE PISTA DE COOPER OLIMPICA E CAMINHADAS E LOCAL PARA
ATIVIDADE COM BICICLETAS DE VELOCIDADE, SERIA MUITO IMPORTANTE PARA O DESENVOLVIMENTO DA
REGIÃO UMA (((BODITECH))) INSTALADA NO CENTRO DESSE COMPLEXO ESPORTIVO E INTEGRAÇÃO ENTRE AS
DIVERSAS MODALIDADES E ROTATIVIDADE DE PESSOAS DURANTE AS 24 HORAS DIAS DE SEMANA,
SABADO/DOMINGO E FERIADOS!

 Manifestação SEPE: Prezado, agradecemos a sua par�cipação. Gostaríamos de ressaltar que todas as
informações do projeto poderão ser ob�das no site: h�p://www.sepe.df.gov.br/complexo-espor�vo-e-de-
lazer-do-guara-cave/. A sugestão foi recebida e analisada por técnicos desta Secretaria. Em tempo, o projeto
apresentado pela SEPE contempla 2 (duas) piscinas, uma semiolímpica e outra recrea�va. Ademais, de
acordo com o projeto, será man�da a pista de atle�smo em torno do Estádio, à qual será reformada pela
Concessionária. Por fim, a definição quanto à u�lização e gestão dos equipamentos do clube, entre eles, a
academia de ginás�ca, serão feitas na fase de operação pela empresa que vencer a licitação. O edital da
licitação e a minuta do contrato possuem cláusulas que determinam as diretrizes gerais do projeto, tendo em
vista que ao par�cular será garan�da a possibilidade de executar o contrato, de acordo com as estratégias
operacionais e comerciais mais adequadas ao projeto.

 

1.5. E-mail encaminhado no dia 12/12/2019 por Carlos Machado,
carloseadmachado@gmail.com. Assunto: Revitalização do Complexo Espor�vo do Guará. 

 

Bom dia, meu nome é Carlos Machado, sou professor de Educação Física da Secretaria de
Educação e estou em contato desde 2000 com o CAVE, quando trabalhei no Clube de Regatas do Guará, no
Estádio Antônio Otoni Afim de colaborar com o projeto gostaria de sugerir que no Estádio, para aproveitar
mais aquela estrutura, não pode ficar de fora  uma PISTA OFICIAL DE ATLETISMO, tornando a ARENA
efe�vamente, MULTIUSO. DESDE JÁ AGRADEÇO A ATENÇÃO E A OPORTUNIDADE! SUCESSO NESTE OUSADO
E NECESSÁRIO PROJETO!!!

Manifestação SEPE: Prezado, agradecemos a sua par�cipação. Gostaríamos de ressaltar que todas as
informações do projeto poderão ser ob�das no site: h�p://www.sepe.df.gov.br/complexo-espor�vo-e-de-
lazer-do-guara-cave/. A sugestão foi recebida e analisada por técnicos desta Secretaria. Em tempo,
informamos que a  pista oficial de atle�smo será man�da no projeto da reforma do Estádio.

 

1.6. E-mail encaminhado no dia 13/12/2019 por Edward Carvallo, duxwalker@gmail.com.
Assunto: É DE EXTREMISSIMA IMPORTANCIA A INCLUSÃO ACADEMIA (((BODYTECH))) NO FINAL DESSE
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PROJETO PROXIMO E VIRADO PARA AREA  VERDE.

 

ESSA ACADEMIA (((BODYTECH))) IRA GERAR UM FLUXO IMENSO DE PESSOAS, (TRANSPORTES
NAO POLUENTES COMO PATINETES E BICICLETAS(EFETIVAÇÃO DESSE TRANSPORTE NO LOCAL) E ATLETAS
NESSA REGIÃO ALEM DE GERAR MUITOS  EMPREGOS, O COMPLEXO TEM QUE TER O PERFIL PARA
(((TRIATLETAS))), POIS É GRANDE O FLUXO DE BICICLETAS NO GUARA E DE PESSOAS CAMINHANDO E 
CORRENDO AO REDOR E EM VOLTA DA CIDADE TANTO EM DIAS DA SEMANA QUANTO  FINAL E FERIADOS,
ALÉM DE OBRIGATORIA UMA PISCINA OLIMPICA COBERTA E AQUECIDA DE 50 METROS(OFICIAL) E TAMBÉM
UMA PISCINA DE 50 METROS COBERTA DENTRO DA ACADEMIA BODYTECH VIRADA PARA O DESCAMPADO
VERDE NO FINAL E COM JANELAS ABERTAS, FICARIA LINDO O LOCAL COM ESSAS DUAS PISCINAS, ATRAIRIA
PESSOAS DAS REDONDEZAS DA CIDADE COMO, LUCIO COSTA, SIA, NUCLEO BANDEIRANTE E
CANDANGOLANDIA E QUEM SABE O PESSOAL DO PARK SHOPPING!

Manifestação SEPE: Prezado, agradecemos a sua par�cipação. Gostaríamos de ressaltar que todas as
informações do projeto poderão ser ob�das no site: h�p://www.sepe.df.gov.br/complexo-espor�vo-e-de-
lazer-do-guara-cave/. A sugestão foi recebida e analisada por técnicos desta Secretaria. Em tempo, o projeto
apresentado pela SEPE contempla 2 (duas) piscinas, uma semiolímpica e outra recrea�va. Ademais, de
acordo com o projeto, será man�da a pista de atle�smo em torno do Estádio, à qual será reformada pela
Concessionária. Por fim, a definição quanto à u�lização e gestão dos equipamentos do clube, entre eles, a
academia de ginás�ca, serão feitas na fase de operação pela empresa que vencer a licitação. O edital da
licitação e a minuta do contrato possuem cláusulas que determinam as diretrizes gerais do projeto, tendo em
vista que ao par�cular será garan�da a possibilidade de  executar o contrato de acordo com as estratégias
operacionais e comerciais mais adequadas ao projeto.

 

1.7. E-mail encaminhado no dia 13/12/2019 por Edward Carvallo, duxwalker@gmail.com.
Assunto: E DE EXTREMISSIMA IMPORTANCIA TAMBÉM A  INCLUSÃO DE UM ESPAÇO CULTURAL
AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA, TEATRO E CINEMA!            

 

OUTROS ITENS IMPORTANTES PARA A CIRCULAÇÃO DE PESSOAS NO LOCAL É A AMPLIAÇÃO DA
BIBLIOTECA, CRIAÇÃO DE UM TEATRO E DE UM CINEMA POIS O GUARA NÃO CONTA COM NENHUMA DESSAS
ESTRUTURAS, O QUE FARIA TAMBÉM O LOCAL SER MOVIMENTADO NO FINAL DAS NOITES!

Manifestação SEPE: Prezado, agradecemos a sua par�cipação. Gostaríamos de ressaltar que todas as
informações do projeto poderão ser ob�das no site: h�p://www.sepe.df.gov.br/complexo-espor�vo-e-de-
lazer-do-guara-cave/. A sugestão foi recebida e analisada por técnicos desta Secretaria. Em tempo,
informamos que as instalações da Casa da Cultura estão fora do projeto e serão man�das com suas
estruturas atuais. Além do mais, todas as demandas da comunidade apresentadas no  âmbito da Consulta e
da Audiência Pública são de conhecimento da Administração Regional do Guará.

 

1.8. E-mail encaminhado no dia 13/12/2019 por Ana Paula Silva, cap.apsilva@gmail.com.
Assunto: Parceria Público Privada do CAVE Guarä- Sugestões:

 

A secretaria de projetos Especiais do Governo do Distrito Federal.

Prezados, 

Tendo em vista o processo de parceria público Privado do CAVE DF, onde temos a  certeza de
que o governo do Distrito Federal, se sensibiliza e faz uma gestão par�cipa�va junto a comunidade, venho
através desse instrumento solicitar que o espaço de Convivência dos idosos do Guará 2, área especial, que
funciona a  pra�camente 30 anos, seja man�do, no local, conforme se encontra nos dias de hoje. Pois o
espaço se trata de espaço de Convivência para a pessoa idosa.

A história de uma nação se dá pela vivência dos mais vividos. Os nossos idosos.

E o espaço supracitado faz parte da história da Cidade do Guará. Um espaço conquistado pelos
moradores e idosos dessa cidade. 
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Local onde ou muitas vezes para muitos idosos é o único local, que traz alegria, descontração e
principalmente é onde as polí�cas públicas de ponta, se faz e se deve fazer presente para que os idosos
saibam onde buscar a rede de atendimento e serviços, pois muitos vivem isolados 

Nesse mesmo Centro de Convivência, funciona, 3 Associações de idosos, e o funcionamento é
quase que diário de segunda a sexta feira, onde os presidentes das Associações, tem feito um trabalho de
Maestria, sabemos que uma dessas associações, está cadastrada junto ao Conselho do idoso. Órgão
fiscalizador do espaço. 

Por esses mo�vos, e por muitos outros o espaço é des�nado a pessoa idosa, do Guará e suas
adjacências. E com um sen�mento posi�vo que o governo do Distrito Federal, será sensível a temá�ca e a
Pessoa idosa e principalmente sensível a história do Guará 2, venho solicitar que o espaço des�nados aos
idosos do Guará 2 sejam man�dos no mesmo espaço e na sua integralidade, dos moldes atuais e que
antecede a parceria Público Privado. 

Desde já agradeço e na certeza que teremos êxito no pleito. 

Manifestação SEPE: Prezado, agradecemos a sua par�cipação. Gostaríamos de ressaltar  que todas as
informações do projeto poderão ser ob�das no site: h�p://www.sepe.df.gov.br/complexo-espor�vo-e-de-
lazer-do-guara-cave/. A sugestão foi recebida e analisada por técnicos desta Secretaria. Em tempo,
informamos que o espaço do novo CCI será reconstruído e preservado em outro local. O espaço atual será 
realocado para as dependências da an�ga Casa da Cultura, à qual será totalmente reformada para atender a
nova sede do CCI.

 

2. CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS EM FORMULÁRIO PRÓPRIO:

 

2.1. Nome: William Cleber – (61) 98428-4488

EMAIL: fut.art.william@gmail.com 

 

QUESTÃO 1: Gostaria de saber para aonde as pessoas que u�lizam o ginásio do CAVE vão?
Gostaria de ser atendido pelo deputado.

Manifestação SEPE: De acordo com o projeto, o ginásio de esportes é um dos  equipamentos que serão
reconstruídos no novo clube vizinhança. Portanto, os equipamentos estarão disponíveis à população,
mediante as regras a serem estabelecidas pela futura concessionária. Paralelo a isto, o Guará dispõe de
diversos equipamentos públicos de lazer, os quais podem ser u�lizados pela população, tais como, quadras
de esportes, campos de futebol, dentre outros.  A questão referente ao Deputado deverá ser tratada junto
ao gabinete desta autoridade.

 

2.2. Nome: Jorcin Alves

EMAIL: jorcinalvesa_@gmail.com

 

QUESTÃO 1: Qual o caminho do processo depois da audiência pública?

Manifestação SEPE: O processo com a minuta do Edital da Licitação será ser encaminhado à Assessoria
Jurídica do GDF, em paralelo à análise que está sendo realizada pelo TCDF. Após estas etapas, a licitação
poderá ser realizada pelo GDF.

 

2.3. Nome: José Augusto – (61) 98351-4928

EMAIL: zeguguto51@gmail.com 

 

QUESTÃO 1: Esta Audiência Pública respeito o princípio da Publicidade?
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Manifestação SEPE: Sim. Conforme dispõe a legislação, no dia 12 de novembro de 2019, a SEPE divulgou no
DODF edição n.º 216, o extrato de divulgação de consulta e audiência pública, informando aos interessados
que no dia 13/12/2019, às 10h, será realizada a AUDIÊNCIA PÚBLICA no auditório da Administração Regional
do Guará, localizado no endereço Guará II, QE 25 - Brasília- DF. Além do mais, o referido extrato foi divulgado
no Jornal de Brasília no dia 12 de novembro de 2019. 

 

QUESTÃO 2: As lideranças comunitárias/empresariais foram comunicadas e convidadas?

Manifestação SEPE: A comunicação oficial da realização da audiência pública foi feita através da publicação
no DODF e no Jornal de circulação local (Jornal de Brasília). Além do mais, a Administradora Regional do
Guará informou que divulgou a audiência à  comunidade local através de mídias sociais.

 

QUESTÃO 3: Quais os verdadeiros mo�vos da não apresentação do CAVE no domínio da ADM
RA-X?

Manifestação SEPE: O projeto foi apresentado em audiência pública realizada no Auditório da Administração
Regional do Guará. 

 

QUESTÃO 4: Quem são os verdadeiros/ocultos interessados nessa priva�zação/PPP?

Manifestação SEPE: A população do Guará e de localidades próximas que poderá contar com equipamentos
de lazer modernos e eficientes, estes são os interessados nesse projeto.

 

QUESTÃO 5: Porque a população não foi comunicada?

Manifestação SEPE: A comunicação oficial da realização da audiência pública foi feita através da publicação
no DODF e no Jornal de circulação local (Jornal de Brasília). Além do mais, a Administradora Regional do
Guará informou que divulgou a audiência à comunidade local através de mídias sociais.

 

2.4. Nome: Wellington Fernandes

EMAIL: welbmx@gmail.com 

          

QUESTÃO 1: Gostaria de saber sobre a pista de bicicross que fica na área do CAVE, o que será
feito e para onde vamos?

Manifestação SEPE: A localização das novas pistas de bicicross e skate serão definidas pela Administração
Regional do Guará, mas nos estudos há uma indicação de que estes equipamentos sejam realocados atrás do
posto Petrobrás.

 

2.5. Nome: Guilherme Franco – Vôlei dos amigos

EMAIL: tristande30@hotmail.com 

 

QUESTÃO 1: Como ficará os usuários que u�lizam o ginásio?

Manifestação SEPE: De acordo com o projeto, o ginásio de esportes é um dos equipamentos que serão
demolidos e reconstruídos no novo clube vizinhança. Portanto, os equipamentos estarão disponíveis à
população, mediante as regras a serem estabelecidas pela futura concessionária. Em paralelo a isto, o Guará
dispõe de diversos equipamentos de lazer que podem ser u�lizados pela população, tais como as quadras  de
esportes, campos de futebol, dentre outros. 

 

QUESTÃO 2: Eles poderão u�lizar após a PPP?



Manifestação SEPE: Sim, os equipamentos da Concessão serão disponibilizados à u�lização pela
comunidade, mediante o atendimento às regras estabelecidas no edital da licitação e pela proposta
vencedora da licitação.

 

QUESTÃO 3: De que forma essa u�lização está prevista, tendo em vista que a maioria  são
grupos da comunidade?

Manifestação SEPE: Respondida acima.

 

2.6. Nome: Gabrielle Cris�na S. Santos

EMAIL: gabriellecriss@gmail.com

 

QUESTÃO 1: Bom dia, gostaria de saber qual a contraproposta do projeto apresentado e como
a administração junto ao GDF podem idealizar a revitalização do  CAVE visto que a priva�zação do espaço
cultural, em minha visão pessoal, significa falha da gestão administra�va.

Manifestação SEPE: Inicialmente, não haverá priva�zação do espaço cultural, mas sim dos equipamentos do
CAVE pertencentes ao clube vizinhança, ginásio e estádio. Além do exposto, haverá a manutenção do teatro
de arena, o qual deverá ser man�do dentro do clube. Tais bens con�nuarão pertencendo à administração
pública e somente será concedida à incia�va privada o direito de explorar estes bens.

 

2.7. Nome: Margareth Leles

EMAIL: admmargareth@yahoo.com.br 

 

QUESTÃO 1: O projeto foi iniciado há alguns anos, houve alteração para que a inicia�va
privada assuma a reforma do estádio, esse ano (2019); como garan�r que de fato ocorra até 2022?

Manifestação SEPE: A SEPE inseriu cláusulas no Edital da Licitação e na Minuta do Contrato, para garan�r
que as partes cumpram suas obrigações, às quais serão  inteiramente fiscalizadas pela própria Administração
Pública, assim como pelos usuários da concessão. Tais instrumentos garan�rão maior eficiência e eficácia das
cláusulas pactuadas, entre elas, as que envolvam a execução do cronograma de obra.

 

QUESTÃO 2: E seja entregue para o uso da população?

Manifestação SEPE: O edital possui regras rígidas de controle da execução do contrato, a ser realizado por
entes públicos e população. 

 

QUESTÃO 3: Como garan�r amplo acesso?

Manifestação SEPE: A estratégia de gestão será estabelecida pela Concessionária, à qual optará pelas
soluções que melhor atendam às finalidades do empreendimento, mediante observância às diretrizes
estabelecidas no Edital da Licitação.

 

2.8. Nome: Carlos Soares

EMAIL: soares.carlospereira@gmail.com 

             

QUESTÃO 1: Quantos empregos serão gerados?

Manifestação SEPE: Es�ma-se que, com a construção do empreendimento, haverá a necessidade de
contratação de 150 profissionais de forma direta. Na fase de operação, a es�ma�va gira em torno de 30
empregos diretos e diversos indiretos.



               

QUESTÃO 2: O quan�ta�vo da SEC SEC vai estar em condições de atender nesta área?

 Manifestação SEPE: Não houve compreensão quanto ao teor da pergunta. Infelizmente, não há como
responder esta questão.

              

QUESTÃO 3: Quais os bene�cios para os menos favorecidos?

Manifestação SEPE: Hoje existe a previsão de obrigatoriedade de implantação de um percentual de 10 %
(dez por cento) das vagas em escolinhas, a serem des�nadas aos alunos matriculados na rede pública de
ensino. Entretanto, esta Secretaria também estuda a possibilidade de inserir no Edital, regra determinando
que a Concessionária reserve, de forma gratuita, 6 (seis) datas anuais, para eventos a serem realizados pela
Administração do Guará, além da verificação quanto à possibilidade de aumentar o percentual de alunos da
rede pública, citado anteriormente.

 

2.9. Nome: Alexandre de O. Santos

EMAIL: alexandresantos1705@gmail.com 

               

QUESTÃO 1: Como ficarão os projetos sociais em funcionamento hoje? Precisamos de maior
clareza a respeito do assunto.

Manifestação SEPE: Os projetos sociais em funcionamento deverão ser tratados junto à Administração
Regional do Guará e aos demais órgãos do Distrito Federal.

 

QUESTÃO 2: Melhor transparência a respeito da PPP, por exemplo, como será a contrapar�da
por parte da comunidade Guaraense e também, como ficará os projetos realizados atualmente na área, cito
dois, grupo de escoteiro e escolinha de futebol.

Manifestação SEPE: A con�nuidade dos projetos sociais em funcionamento deverá ser tratada junto à
Administração Regional do Guará e aos demais órgãos do Distrito Federal. Os escoteiros serão remanejados
para área a ser definida pela Administração Regional.

 

Everardo Gueiros

Secretário de Estado de Projetos Especiais
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