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Ata da Assembleia Geral da Asproeste
de 26 de julho de 2009

O presidente da Asproeste Wilson, às 10h30
deu início à assembleia convidando Célio para
secretariar os trabalhos e a mim, Franck, para
a lavratura da ata da sessão.

Em seguida, informou aos presentes a im-
portância da discussão do Estudo de Impac-
to Ambiental e do Relatório de Impacto Am-
biental (EIA-Rima) do Lago Oeste por todos
os ocupantes de chácaras do Lago Oeste, in-
dependentemente de participarem ou não da
Associação dos Produtores Rurais do Lago
Oeste (Asproeste), e isso em obediência a um
dos quesitos legais básicos impostos pela Ge-
rência Regional do Patrimônio da União
(GRPU) para a regularização fundiária de
toda essa área. A pauta das discussões da as-
sembleia, assim como prevista na convoca-
ção, terá os seguintes temas:

1. EIA-Rima – Apresentação da empresa
vencedora.

2. Custos dos trabalhos.
3. Discussão do valor da participação indi-

vidual.
Convidou em seguida o presidente da As-

proeste Wilson o presidente Djalma da co-
missão ad-hoc de análise das propostas de
empresas interessadas na execução do EIA-
Rima para apresentação das conclusões da
comissão.

Abriu sua exposição Djalma agradecendo
os demais membros da comissão (Ana Maria,
Andreia, Célio, Elizabeth, Fábio, Mercedes,
Mery-Lucy e Pedro) pelas muitas horas con-
sagradas ao estudo detalhado das propostas
e pelo esforço para a conclusão ora apresen-
tada. As empresas que responderam ao con-
vite da Asproeste foram: 1. Empresa do Meio
Ambiente do Brasil (Emab); 2. Greentec Tec-
nologia Ambiental; 3. Instituto Cerrado Con-
servação e Pesquisa; 4. Projetos, Serviços

Ambientais e Florestais e Representações
Ltda — PSAF; e, por fim, 5. a Associação In-
ternacional de Planejamento e Gestão Am-
biental — Urbenviron. A empresa Topocart,
também convidada, recusou a participação no
processo de seleção por já estar comprome-
tida na elaboração do EIA-Rima de outras
áreas do DF. Os membros da comissão, de pos-
se das respectivas propostas, definiram os cri-
térios para a escolha das empresas finalistas,
quais sejam: 1. elaboração anterior de EIA-
Rima na região do DF;  2. cumprimento dos
prazos na elaboração do EIA-Rima; 3. conhe-
cimento do processo de tramitação do EIA-
Rima no Instituto Brasília Ambiental (Ibram);
4. preço de execução do trabalho; e, por fim,
5. idoneidade da empresa. Duas foram as em-
presas selecionadas: a Urbenviron e a
Greentec. A comissão reuniu-se com repre-
sentantes das empresas escolhidas. Urbenvi-
ron, empresa recém-criada no DF, apresen-
tou apenas trabalhos elaborados no passado
por alguns de seus componentes, individual-
mente, não tendo ainda, como instituição, rea-
lizado qualquer trabalho similar. Apresentou,
inicialmente, proposta no valor de R$ 562 mil,
que, após discussão com a comissão, foi redu-
zida para R$ 481 mil, solicitando prazo de seis
meses para conclusão do relatório final. A
Greentec apresentou no currículo vários EIA-
Rima’s por ela executados no DF (Condomí-
nio Solar de Brasília, Região Administrativa
do Guará, Setor Habitacional Vertical Sul, Se-
tor Residencial Leste QD 20, em Planaltina)
além da rodovia TO-164, no estado do Tocan-
tins e do aeroporto internacional de Macapá,
no Amapá. Foi apresentada proposta no va-
lor de R$ 167 mil, não incluindo as despesas
com a audiência pública. Como preferencial-
mente a audiência deve ser realizada perto
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do empreendimento, ou seja aqui mesmo na
Associação, temos instalações adequadas, e
os custos serão de publicidade, gravação, de-
gravação e, eventualmente, de realização de
vídeo, documento que pode ser útil. Levanta-
mento realizado por membros da comissão
mostrou dispor a empresa de importante ban-
co de dados sobre o Distrito Federal, visto a
mesma ter vencido a licitação do governo lo-
cal para a realização do Zoneamento Econô-
mico-Ecológico (ZEE) do Distrito Federal.
Ampla discussão dos membros da comissão
concluiu pela escolha da Greentec como em-
presa responsável pela elaboração do EIA-
Rima do Lago Oeste. A empresa distribuiu,
como segue, o pagamento de seus honorári-
os: R$ 16,7 mil na assinatura do contrato;
outros R$ 16,7 mil 30 dias após; R$ 50,1 mil
na entrega do primeiro diagnóstico; outros
R$ 50,1 mil na entrega do relatório; R$ 33,4
mil na aprovação do relatório, o que totaliza
os R$ 167 mil da proposta.

Definida a empresa, a comissão iniciou es-
tudo sobre a base de contribuição para ra-
teio dos custos para elaboração do EIA-Rima.
Experiente de duas gestões como presidente
da Asproeste, outra (a atual) como vice-pre-
sidente, Djalma considerou realista conside-
rar a participação de 80% dos associados da
Asproeste no esforço de arrecadação para pa-
gamento da empresa executora do EIA-Rima,
de 20% de não associados e de pouco mais
de 18% dos proprietários das chácaras con-
sideradas como de grandes áreas — tal como

discriminado na Tabela
1 —, o que ofereceria
uma base de contribui-
ção a mobilizar cerca de
550 contribuintes num
universo de 1240 unida-
des. Importa ainda res-
saltar que não são ape-
nas os associados da As-
proeste serão benefici-
ados com a realização
do estudo, por isso, in-
dependentemente de
ser ou não associado,
estar ou não adimplen-
te, importa a mobiliza-
ção total dos interessa-
dos na regularização do
Lago Oeste para a oti-
mização da arrecada-
ção. Estabelecida a
base de cálculo para
contribuição (cerca de
550 contribuintes), pro-
pôs-se parcela individu-
al por unidade padrão (por volta de 2ha, pou-
co mais, pouco menos) de R$ 500 a serem
divididos em cinco parcela (1 + 4 mensais),
com tabela de redução para os proprietários
de mais de um módulo, como definido na Ta-
bela 2. O provável pequeno excedente arre-
cadado — caso acatada a proposta — servi-
rá a um fundo indispensável para despesas
não contratuais, a exemplo da audiência pú-

blica e de eventuais
dispêndios não pre-
vistos. Tudo será ad-
ministrado em conta
específica — mesmo
porque extrapola o
universo de contribui-
ção de associados da
Asproeste — para
tornar transparente o
controle, bem como
para facilitar a pres-
tação de conta ao
conjunto dos contri-
buintes.

O presidente Wil-
son agradeceu a apre-

Tabela 1

Tabela 2
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sentação do presidente da comissão, Djalma,
sobretudo pela seriedade com a qual foi esco-
lhida a empresa vencedora, bem como pelo
esforço em estabelecer uma base de contri-
buição realista capaz de uma arrecadação a
fazer face aos engajamentos financeiros que
o empreendimento exige, a partir de uma con-
tribuição de R$ 500 por unidade. Wilson pro-
pôs que para este empreendimento específico
não houvesse boletos e sim pagamento em che-
ques, isso para a garantia do entesouramento
indispensável antes da contratação dos servi-
ços da empresa escolhida para a realização
dos trabalhos. Adiantou que, em caso de supe-
rarrecadação, o excedente será proporcional-
mente devolvido aos contribuintes. Indagado
sobre o início das contribuições, respondeu o
presidente que tão logo aprovada a proposta
pela assembleia será desencadeado o proces-
so de arrecadação, pois não se pode deixar
passar a oportunidade de ser 2010 um ano elei-
toral, consequentemente um período adequa-
do para as negociações de regularização defi-
nitiva que há anos se almeja no Lago Oeste.

Djalma retomou a palavra no intuito de com-
plementar sua exposição. Insistiu sobre o fato
da indeterminação no planejamento das des-
pesas globais do processo de regularização.
Informou que por se tratar de área rural, além
do valor do projeto em si, há despesas com-
plementares de difícil previsão por não se tra-
tar de terra nua, sendo necessária a incorpo-
ração de soma correspondente à compensa-
ção ambiental, conceito ainda pouco claro não
apenas para os beneficiários dos processos de
regularização de áreas rurais, como ainda para
os técnicos dos setores governamentais res-
ponsáveis pelo cálculo.

O presidente Wilson reforçou os argumen-
tos sobre a preocupação adiantada por
Djalma, reiterando que o EIA-Rima, como
pode bem se observar pela intervenção do
presidente da comissão, não esgota per si o
processo e os quesitos indispensáveis à con-
clusão do processo de regularização, pois exi-
gências como a compensação ambiental, a
reserva legal permanecem na ordem do dia
independentemente do processo de conclu-
são do relatório ambiental.

Célio informou à assembleia estar aprofun-
dando esse espinhoso tema e tão logo che-

gue a resultados conclusivos em sua pesqui-
sa informará os associados. Pelos levanta-
mentos preliminares, parece-lhe que árvores
exóticas — como as que compõem os poma-
res — são contabilizadas para a formação da
reserva, mas que prefere concluir a pesquisa
para divulgar pela Asproeste as ações neces-
sárias ao cumprimento do que está estabele-
cido em lei, mas que poucos sabem informar.

Djalma adiantou que, por mais de uma vez,
encaminhou solicitação por escrito ao Ibram
sobre a composição da reserva legal sem ja-
mais obter resposta. Indagou ainda ao órgão
governamental sobre a compensação, sem
obter resultado.

Elizabeth, para esclarecimento dos presen-
tes, informa que a compensação é determi-
nada por órgão ambiental e é paga ou em
numerário ou por ação definida a ser reali-
zada pelo interessado. Compensação flores-
tal já é outra figura, trata-se de definição pelo
órgão ambiental das árvores a serem planta-
das para a recomposição de uma biota. Quanto
à área preservação, trata-se de área de com-
posição florística com espécies nativas a ser
preservada não necessariamente no endere-
ço da chácara primária, com possibilidade de
descentralização.

Ao agradecer os esclarecimentos presta-
dos, o presidente Wilson franqueou a pala-
vra para início dos debates.

Sebastião parabenizou a comissão pela
profundidade dos trabalhos apresentados por
Djalma, e como contribuição ao que foi apre-
sentado sugere: 1. que se crie uma tabela com
um plus nas devoluções eventuais do exce-
dente arrecadado para os contribuintes que
pagarem à vista os R$ 500 de sua cota, aju-
dando assim a uma capitalização mais rápi-
da dos recursos necessários à implementa-
ção dos trabalhos; 2. indagou à presidência
sobre a possibilidade de um não associado,
ou alguém que não contribuiu financeiramen-
te para com a contratação dos trabalhos exi-
gidos no processo de regularização benefici-
ar-se, a mesmo título dos associados e dos con-
tribuintes, deste grande esforço comunitário.

O presidente Wilson informou sobre a ne-
cessidade de o trabalho ser global, ou seja,
os estudos abrangerem todo o Lago Oeste,
independentemente de a área estar em ter-



4

Regularização:
M apa do Lago oeste

ras públicas ou em terras privadas, de os ocu-
pantes da chácara integrarem ou não a asso-
ciação. Todos usufruirão dos resultados, mes-
mo se sabemos de antemão não serão todos
os que contribuirão. Sobre o incentivo ao pa-
gamento à vista, considerou oportuna a su-
gestão e solicitou à comissão o procedimen-
to do estudo de uma tablita para devolução.

Djalma informou que Lúcia Carvalho — a
gerente em exercício da GRPU — que a aquela
gerência não regularizará os ocupantes das
Fazendas Contagem de São João e Palmas/
Rodeador que não participarem no rateio das
despesas referentes ao EIA-Rima, e que em
relação aos ocupantes das Fazendas Buraco,
Sitio do Mato ou Brocotó não há como exigir
a participação deles pois são áreas particula-
res, mas que também necessitam do EIA-Rima
pois se situam no Lago Oeste; que foi feito um
levantamento pela Asproeste em todos os car-
tórios de imóveis do DF e que ficou constata-
do que no que se refere a fazenda Sítio do
Mato 83% de sua extensão pertecem a Terra-
cap e os outros 17% são terras particulares;
que há a necessidade de iniciarmos a busca

de uma solução
para a regulariza-
ção destas áreas
para as pessoas
que ocupam a bor-
da da chapada,
onde estão situadas
essas duas Fazen-
das; que existe uma
súmula no STJ so-
bre a não existên-
cia de usucapião
dentro do Distrito
Federal, mas que a
pessoa que entrou
com o processo re-
correu da decisão e
o processo será jul-
gado novamente.

Margarita suge-
riu que as custas
do processo de re-
gularização em
curso fossem opor-
tunamente recal-
culadas para o

conjunto das unidades e que, no processo de
regularização de uma chácara ou de adim-
plência junto à Asproeste, esta quantia inte-
grasse o passivo do proprietário em processo
de regularização.

Bezerra solicitou esclarecimentos sobre a
abrangência da ação em discussão, visto que
até o presente apenas as chácaras entre as
ruas 0 e 11 — sejam aquelas situadas no perí-
metro da Fazenda Contagem de São João (ver
mapa página 4) — eram beneficiadas pelas
iniciativas de regularização, a exemplo da ca-
racterização da ocupação consolidada pela
taxa de ocupação, ações essas não desenvol-
vidas em relação às demais chácaras situadas
entre as ruas 12 e 24, aquelas inseridas na Fa-
zenda Palma-Rodeador (ver mapa página 4).

O presidente Wilson reiterou não haver
qualquer distinção entre as áreas para o pro-
cesso de regularização, que se trata de um
empreendimento global, a abranger todas as
unidades do Lago Oeste, indiferentemente.

Bezerra informou que muitos moradores e
proprietários de chácaras situadas entre as
ruas 12 e 24 não tinham essa informação —
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de que o processo de regularização não se
restringia às chácaras situadas entre as ruas
0 e 11 —, portanto que seria importante uma
campanha de conscientização para uma
maior adesão ao processo ora em curso.

Santa Rosa solicitou informações sobre o
cumprimento das exigências de compensação
após o EIA-Rima, por ter notícias de que tais
exigências já terem inviabilizado alguns em-
preendimentos em outras unidades da Fede-
ração. Solicitou maiores informações sobre a
discrepância dos preços apresentados pelas
empresas convidadas a participarem do pro-
cesso, indagando se não é objeto de suspeição
a empresa vencedora pedir 30% do valor da
outra empresa escolhida como finalista.

Sobre a diferença de preços, Djalma argu-
mentou que uns devem coletar as informa-
ções indispensáveis à conclusão do estudo e
que este procedimento custa tempo e dinhei-
ro. Outros já possuem um banco de dados com
o fundamental das informações necessárias
ao processo, o que representa economia de
tempo e dinheiro. Disse acreditar ser esta
uma das principais razões para tamanha di-
ferença nos preços apresentados. A vencedo-
ra, reiterou o presidente da comissão, certa-
mente venceu o processo licitatório para a
realização do ZEE justamente por dispor de
um banco de dados muito mais completo que
as demais participantes, o mesmo ocorrendo
em relação à carta-convite da Asproeste.

O presidente Wilson acrescentou que a
criação da comissão presidida por Djalma foi
justamente não deixar qualquer dúvida quan-
to à idoneidade e à capacitação técnica da
empresa escolhida para a realização do EIA-
Rima do Lago Oeste.

Célio complementou afirmando que, tanto
como ex-presidente da Asproeste quanto
como membro da atual comissão de avalia-
ção das propostas sabia não mais ter margem
para novo erro, e que os moradores do Lago
Oeste não merecem, em hipótese alguma,
nova decepção.

Andreia acrescentou que na reunião com
os responsáveis pela Greentec, a demanda foi
novamente esmiuçada, que os responsáveis
comprometeram-se ao cumprimento da tota-
lidade dos itens a serem contratualmente dis-
criminados, bem como dos itens constantes

do termo de referência das exigências gover-
namentais para a regularização da área. Não
há qualquer pendência neste sentido.

Santa Rosa arguiu sobre a capacidade téc-
nica da diretoria da Asproeste para a avalia-
ção dos trabalhos a serem apresentados pela
empresa contratada.

O presidente da comissão Djalma respon-
deu que integram a comissão quatro técni-
cos (Elizabeth, Andreia, Fábio e Mery-Lucy)
altamente capacitados para a análise dos re-
sultados a serem apresentados.

Fábio informou, a propósito, aos participan-
tes que há indefinições quanto à interpreta-
ção da compensação ambiental, matéria que
aguarda julgamento no Supremo Tribunal Fe-
deral (STF). Portaria do Conselho Nacional
do Meio Ambiente (Conama) estabelece que
a regulamentação da lei de compensação seja
realizada pelo legislativo de cada Unidade da
Federação; não há notícias de a Câmara
Distrital ter deliberado sobre a matéria, per-
manecendo, assim, vigendo no DF a lei fede-
ral, esta sob júdice no STF.

O presidente Wilson informou que já está
incorporando, nas reuniões periódicas, às dis-
cussões com os técnicos da GRPU a compen-
sação ambiental. Propôs que nos acordos do
aforamento a ser pago pelos proprietários
estejam previstos a compensação. Tão logo
tenha o posicionamento dos interlocutores
governamentais a esse respeito, informará
aos associados.

Euclides indagou se contratualmente a em-
presa ganhadora do processo é responsável
pelo trabalho até sua plena aprovação pelo
órgão governamental incumbido do proces-
so de regularização do Lago Oeste.

Wilson respondeu afirmativamente.
ACQ, representando o condomínio dos jor-

nalistas, afirmou que mesmo não integrando
o condomínio que representa a Asproeste, le-
vará as decisões e propostas da reunião aos
responsáveis de sua entidade para a defini-
ção de estratégias conjuntas de atuação nes-
te processo de regularização. Sugeriu a con-
fecção de uma publicação detalhando todos
os procedimentos necessários ao sucesso do
processo de regularização.

Foi sugerido que, além de impressas em
boletins de ampla difusão, todas essas infor-
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Wilson Antônio Auerswald

Célio Brandalise

Djalma Nunes

Franck Soudant

mações constassem do site da Asproeste, con-
tinuamente atualizado.

Manoel correlacionou o processo de adesão
a um plano de mídia a ser realizado pela dire-
toria da Asproeste, destacando a importância
da participação de todos os proprietários para
o sucesso do difícil processo de regularização.

Farias indagou sobre a redundância nos
trabalhos já realizados pelo Instituto Nacio-
nal de Colonização e Reforma Agrária (In-
cra), aqueles de iniciativa da Companhia Imo-
biliária de Brasília (Terracap) e este, ora em-
preendido pela Asproeste. Indagou ainda so-
bre a possibilidade de a Asproeste deter o
poder de credenciamento com carta de habi-
litação apenas aqueles que contribuíram para
com a realização do EIA-Rima.

Djalma afirmou não haver redundância e
sim discrepância entre as poligonais apresen-
tadas pela Terracap e pelo Incra (como pode
ser observado no mapa da página 4), isso por
conta de erro metodológico cometido pelos
técnicos do Incra. Contudo, o erro já foi sana-
do, em breve haverá consenso sobre a poli-
gonal e definição em relação às pendências
fundiárias anteriores.

Wilson reiterou não ser possível um pro-
cesso discriminatório em relação àqueles que
não participarão do esforço pecuniário para
a regularização do Lago Oeste. Contudo, uma
grande campanha de conscientização levada
por cada um pode proporcionar uma adesão
realmente importante do conjunto dos mora-
dores e proprietários do Lago Oeste, e é isso
que importa agora.

Foi indagado sobre os resultados do EIA-
Rima pago pelos associados da Asproeste há
mais de dez anos, se algo seria aproveitado
daquele primeiro esforço da coletividade.

Wilson informou que o termo de referên-
cia e as exigências das autoridades governa-
mentais mudaram muito desde então, mas
que aquele primeiro relatório consta do pro-
cesso de regularização do Lago Oeste na

GRPU, e que pequena parcela, coisa da or-
dem de 5%, será sim aproveitada.

Dalila queixou-se da associação privilegi-
ar desde sempre temas atinentes às cháca-
ras das ruas 0 a 11, perguntou se a GRPU já
tem definida a questão fundiária das diferen-
tes fazendas originárias que compõem o Lago
Oeste e que, afastada há algum tempo da as-
sociação, hoje aposentada, gostaria de voltar
ao convívio dos presentes para contribuir com
sua ação efetiva, notadamente na área am-
biental.

Djalma informou que, independentemente
das discrepâncias metodológicas entre Terra-
cap e Incra, não há mais qualquer indefini-
ção quanto à questão fundiária no Lago Oes-
te, estando definido o que é terra pública o
que é terra particular.

Wilson complementou convidando Dalila,
assim como todos os presente, a uma conver-
sa pessoal durante o seu expediente (diaria-
mente entre 10h30 e 12h00 e entre 14h30 e
17h00) para inteirar-se das ações desenvol-
vidas pela comunidade e pela Asproeste, e a
política de descentralização levada a efeito
pela importância atribuída as comissões de
rua para a definição das prioridades setoriais
em todo o Lago Oeste.

Djalma informou que a comissão não teve
tempo  hábil para a redação de um termo de
acordo para a adesão para cada proprietário
ao processo de execução do EIA-Rima, mas
que, provisoriamente, listas de adesão pode-
riam ser subscritas pelos interessados.

Sem mais inscritos para o debate, o presi-
dente Wilson passou à votação das propostas
da comissão que, sem qualquer manifestação
contrária, foram aprovadas por aclamação.

Foi então encerrada pelo presidente Wil-
son  a assembleia, cuja ata lavrada por mim,
Franck, a convite da presidência, vai assina-
da pelo presidente da Asproeste, pelo presi-
dente da comissão, pelo secretário dos tra-
balhos e por mim.


