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Comissão de Regularização Fundiária do 
Parque Ecológico Ezechias Heringer 

Decreto nº 33.520 de 03 de fevereiro de 2012 
 
 
 

TERMO DE REUNIÃO Nº          007      /2012 
 

Processo nº 
391.000.220/2012 

Coordenadora: Marina Lopes Ribeiro 

Assunto 
Regularização Fundiária do Parque Ecológico Ezechias Heringer – PEEH, 
incluindo a retirada dos ocupantes e a redefinição de sua poligonal. 

 
Interessados 

Instituto Brasília Ambiental – IBRAM 

Secretaria de Estado da Ordem Pública e Social do Distrito Federal - SEOPS; 

Secretaria de Estado de Agricultura e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal - 
SEAGRI; 

Secretaria de Estado de Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano do 
Distrito Federal - SEDHAB; 

Procuradoria do Meio Ambiente, do Patrimônio Urbanístico e Imobiliário – 
PROMAI 

Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP 

Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB 

Administração Regional do Guará 

Associação dos Chacareiros da Margem Esquerda do Córrego do Guará e 
Adjacências – ASCHAG 

Comunidade do Guará 

Data 10 de outubro de 2012 (Quarta-feira) 

Horário Início: 09h Término: 12h 

Local SEPN 511, Bloco C, Edifício Bittar, 4º andar 

Estiveram presentes os integrantes da Comissão representantes do IBRAM, da SEOPS, da 
TERRACAP, da Administração do Guará, da Comunidade do Guará e da ASCHAG. Não compareceram os 
representantes da SEDHAB, da SEAGRI, da CODHAB e da PROMAI. 

Além dos integrantes da Comissão, estiveram presentes como convidados o Presidente do 
IBRAM, Nilton Reis Batista Júnior, o Administrador do Guará, Carlos Nogueira, e a Agente do Parque 
Ecológico Ezechias Heringer Lívia Hoffman Irala.  

A reunião foi aberta pelo presidente do IBRAM relatando que houve reunião com a PROMAI e 
que o grupo jurídico não conseguiu dar andamento ao relatório de sua responsabilidade e que a 
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PROMAI não achou substituto para o Dr. Fernando Longo que se encontrava de férias. 

O presidente relatou também reunião com o Diretor da TERRACAP, Luis Antônio, onde se 
informou que há disponibilidade da quadra 48 do guará ser cedida como proposta para saída dos 
chacareiros. Essa proposta teria o intuito de mantê-los na mesma região administrativa para diminuir o 
transtorno de deslocamento e facilitar as negociações. A proposta seria o governo arcar com os custos 
da recuperação, que seriam dos próprios chacareiros, e oferecer uma contrapartida social reassentando-
os em troca da desjudicialização da causa com o simples propósito de acelerar a desocupação e 
recuperação da área, beneficiando o meio ambiente. 

Ao saber dessa possibilidade, o representante dos chacareiros, Marcelo, se posicionou dizendo 
que irá comunicar aos seus associados da possibilidade de proposta e irá propor que a ASCHAG retire 
todos os processos judiciais relacionados ao Parque e recomendar que os associados fizessem o mesmo 
com seus processos individuais. 

Diante da afirmativa do representante dos chacareiros, o representante da comunidade, Klecius, 
perguntou ao Marcelo se os chacareiros teriam a intenção de sair do Parque como foi afirmado na 
Audiência Pública promovida pelo MPDFT onde foi concebida esta comissão. Marcelo respondeu que ele 
não pode falar por cada chacareiro individualmente, mas que a vontade geral dos associados, e a 
recomendação da associação, seria a saída dos chacareiros com tanto que fossem respeitados os seus 
direitos, já que lá ocupam com a anuência do estado. O presidente do IBRAM ressaltou que os 
chacareiros estão lá, não por anuência, mas sim por negligência do estado, e se os chacareiros lá não 
estivessem o IBRAM já teria providenciado a recuperação da área. No entanto, a solução mais rápida 
para o problema é a negociação para saída pacifica e cada chacareiro um que sair fortalecerá a vontade 
coletiva de se sair pacificamente e sem judicialização. 

A SEOPS informou que a SEDEST não conseguiu terminar o levantamento socioeconômico no 
Parque devido ao pequeno efetivo disponível e problemas com transporte da equipe. Diante disso, a 
coordenadora da comissão sugeriu que ao invés da SEDEST ir até os chacareiros, que os chacareiros 
fossem até a SEDEST, em dias pré-agendados, na própria sede do Parque Ezechias Heringer para realizar 
o levantamento. A representante da SEOPS, que foi previamente informada dessa sugestão, informou 
que conversou com a SEDEST essa possibilidade era possível e facilitaria os trabalhos, mas que não 
poderia se marcar dois dias seguidos durante a semana, apenas no fim de semana. 

Assim, a comissão deliberou e resolveu que o levantamento socioeconômico seria realizado, 
juntamente com o cadastramento dos chacareiros, na sede do Parque nos dias 23, 25, 27 e 28 de 
outubro de 2012. Os chacareiros serão comunicados dos dias e horários do levantamento através de 
ofício e durante a reunião da ASCHAG (prevista para o dia 21/10), assim como da relação de documentos 
necessários a serem levados (documento de identificação pessoal de todos da família e documento de 
comprovação de tempo de moradia no parque). Ficou resolvido também que o chacareiro que não 
comparecer ao cadastramento não terá direito a negociação da proposta de retirada com o governo no 
ambiento dessa comissão. 

O Administrador do Guará ratificou o interesse da administração na conservação do Parque e da 
REBIO do Guará e elogiou a comissão pelo trabalho desenvolvido que vem renovando a esperança de 
beneficiar a todos, principalmente o Parque. Além disso, disse que a administração está disposta a 
ajudar no que for possível com a causa. 

Após as deliberações, ficou decido que: 

- Será realizado o cadastramento dos chacareiros, juntamente com o levantamento 
socioeconômico da SEDEST, nos dias 23, 25, 27 e 28 de outubro de 2012, tendo a participação da 
SEDEST, SEOPS e IBRAM; 
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- Os chacareiros serão oficiados a respeito do local, data, horário, e documentos necessários 
para o cadastramento; 

 

A próxima reunião fica previamente marcada para o dia 13/11 às 09 horas da manhã no mesmo 
local. 

É consenso entre todos os representantes que o endereço eletrônico será o principal meio de 
comunicação desta Comissão. 

ASSINATURA DOS REPRESENTANTES 

Nome (Órgão) Endereço eletrônico Telefone Assinatura 

Marina Lopes Ribeiro 
COPAR/IBRAM 

marina.ibram@gmail.com 3214-5643  

Alessandro Carvalho dos Santos 
TERRACAP 

alessandro.santos2@terracap.df.gov.br 3342-1831  

Polliana C. Barros Nascimento 
SUDESA/SEOPS 

pollianacbarros@gmail.com 7813-5346  

Jeferson Maximino Pinto 
Comunidade 

jmaximino@brturbo.com.br 8185-0240  

Miguel Edgar Alves da Silva 
Administração do Guará 

miguelsom10@gmail.com 8406-1710  

Luis Antonio da Silva Villas 
Comunidade 

luisvillas@gmail.com 9985-0502  

Sidrônio Alves Fonseca Neto 
Comunidade 

Sidrônioalves@ig.com.br 8633-3396  

Waterman Gama Dias 
Comunidade 

water.gama@hotmail.com 9685-6376  

Klecius Oliveira 
Comunidade 

professorklecius@gmail.com 8618-9241  

Marcelo Teixeira dos Santos 
ASCHAG 

marcelo.marsim@gmail.com 8184-6393  

Anastácio Pereira Da Silva 
ASCHAG 

 8467-1839  
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