
informativo 

As razões dos MP's 
As fazendas compõem unidades federais de 

conservação ambiental de proteção integral, além de 
formarem parte do Núcleo Rural Lago Oeste, com 
cessão de uso a particulares. 

As duas fazendas estão sobrepostas a espaços da 
Reserva Biológica (Rebio) da Contagem, criada pela 
União em 2002, e do Parque Nacional de Brasília (PNB), 
criado pela União em 1961, sendo ambas unidades 
federais de conservação ambiental de proteção 
integral, cuja posse e propriedade devem ser também 
da União, segundo o disposto na lei que instituiu o 
Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 
Natureza. 

 
 

 

 

 

 

 

  da Asproeste  
 Associação dos Produtores do Núcleo Rural Lago Oeste/Asproeste n° 05 -MAI/2022 

A PRIMEIRA VITÓRIA! 
Como é sabido por todos, a luta começou dia 06 de março, 

quando a Asproeste convocou uma Assembleia Geral, 
aberta a toda a comunidade, para comunicar assuntos que estavam 

sendo debatidos nos governos federal e distrital, relativos à 
regularização de terras rurais do Distrito Federal 

e ao Lago Oeste, em particular: a transferência de parte do 
Núcleo Rural da União para o GDF e a transformação do Lago Oeste 

em uma área passível de urbanização. 
Por unanimidade, a comunidade do Lago Oeste tomou uma decisão: 

O LAGO OESTE DEVE PERMANECER RURAL! 
E propôs várias ações que passaram a ser executadas 

pela Asproeste e por vários membros da comunidade, na busca de apoio 
para esta luta, por parte da imprensa, de políticos, de autoridades públicas, 

do Judiciário e da população do Distrito Federal. 
E a primeira vitória foi a recomendação conjunta feita pelos 
Ministérios Públicos Federal e do Distrito Federal e Territórios 

no sentido de que União, Distrito Federal e Companhia Imobiliária de Brasília não realizem 

qualquer ato visando a transferência do domínio das Fazendas Contagem de São João e 
Sobradinho da União para a Terracap, bem como que seja desfeito 

qualquer ato já realizado com essa finalidade. 
 



a documentação completa de seu levantamento relativo 
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Seduh avaliará documentação 
elaborada pela Asproeste 

 

Semana passada, por solicitação do dr.Dênio Moura, 
promotor do 1° PROURB - MPDFT, técnicos da Seduh que 
revisam o PDOT receberam a Asproeste para debater a 
situação do Lago Oeste, a partir do mapa elaborado por 
eles, que mostra o Núcleo Rural como área já parcelada 
e passível de urbanização. 

Chefiados pela subsecretária da Suplan, Sílvia de Lazzari, 
que reconheceu que a descrição no mapa (áreas 
consideradas ocupações informais para fins urbanos em 

zona rural, com terrenos com menos de 02 hectares) dava 
uma impressão errada sobre a região e explicou que aquele 
diagnóstico é baseado em imagem de satélite de 2016 e 
que foram feitas as poligonais pelos técnicos em geo 
referenciamento verificando as cercas nas chácaras do 
Núcleo Rural. 

Os técnicos do PDOT foram informados, então, da real 
situação fundiária e ambiental do Lago Oeste, conforme 
bem demonstram os documentos do EIA-RIMA, do 
georeferenciamento e do endereçamento que estão em 
vários órgãos governamentais, como IBRAM, ICMBio, SPU 
e TERRACAP. 

Reforçando tal documentação, a Asproeste apresentou 
exemplos do trabalho que vinha sendo realizado por ela, 
com a colaboração da arquiteta associada Tauana 
Ramthum, de levantamento das chácaras indicadas como 
irregulares no mapa: a imensa maioria delas não está 
irregular... 

Participando da reunião como observador, o promotor 
sugeriu que a SEDUH utilizasse o Lago Oeste como um 
projeto piloto, aproveitando todo o trabalho já executado 
pela Asproeste para fazer mudanças no PDOT do que é 
real em relação ao georeferenciamento da área. E que 
atendesse o anseio da comunidade de permanecer como 
rural. 

96,5% das chácaras do 
Lago Oeste são regulares 

O trabalho feito pela Asproeste - pelo presidente 
Marcos Santarosa e a gerente Layla Nora, com apoio da 
arquiteta Tauana Ramthum - consistiu em levantar as 
infomações existentes sobre as 157 chácaras apontadas 
no mapa do PDOT (assinaladas em vermelho) como 
irregulares, seja por estarem parceladas, seja por terem 
área menor que a área mínima exigida em uma zona rural 
do Distrito Federal. 

O trabalho consolidado, acompanhado de um mapa 
georeferenciado, já foi entregue à Seduh/PDOT e ao 
promotor Dênio Moura, mostrando o seguinte quadro: 107 
(em branco no mapa) foi erro de análise da Seduh; 26 (em 
amarelo), equivalendo a 50 ha (1,8% da área total do Lago 
Oeste) apresentam indícios de parcelamento/adensa- 
mento; e 24 (em vermelho), equivalendo a 46 ha, 
apresentaram fortes indícios de parcelamento/ 
adensamento (1,7%). 
Chamamos a atenção para o 
fato de que somando o n° 
de chácaras com fortes 
indícios às com apenas 
indícios de irregulari- 
dades, suas áreas 
totalizam só 3,5% 
da área total do 
Lago Oeste. 
E significa, 
evidentemente, 
que 96,5% das chácaras 
continuam obedecendo as 
regras de uma área rural e de 
preservação ambiental. E as que são 
irregulares terão que se adequar a estas regras - 
que estão no Plano de Ocupação e Uso do Solo,  assim que 
o Lago Oeste for licenciado ambientalmente pelo IBRAM. 
Ao término da reunião, a Asproeste ficou de enviar a 
documentação completa de seu levantamento relativo às 
chácaras com indícios de irregularidades para avaliação 
dos técnicos do PDOT, sendo marcada nova reunião para 
o dia 19/05 próximo.       

Ao término da reunião, a Asproeste ficou de enviar 

às chácaras com indícios de irregularidades para avaliação 
dos técnicos do PDOT, sendo marcada nova reunião para 

 dia 19 de maio próximo. 

Leia um livro 
e compartilhe 

com outras 
pessoas. 

Leve para a 
Asproeste 
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Audiência Pública na Câmara: 3
 

Regularização Fundiária do DF 
Proposta pela deputada Júlia Lucy, a Câmara Distrital 

do DF realizou uma audiência pública no último dia 04/05, 
a qual compareceram dezenas de representantes de 
condomínios urbanos e núcleos rurais que buscam a 
regularização fundiária de suas terras, alguns há quase 20 
anos, como é o caso do Lago Oeste. 

Compuseram a Mesa representantes de vários órgãos 
públicos envolvidos no processo de regularização fundiária 
e ambiental, sendo notada a ausência de representante 
da Terracap, uma das entidades mais importantes na 
execução deste processo. 

Com o número elevado de participantes, todos 
ansiosos para informar e tentar solucionar os nós que 
dificultam e atrasam a regularização de suas áreas, não 
tinha como a audiência trazer resultados objetivos 
imediatos, mas possibilitou a realização mensal de reuniões 
coordenadas pela deputada Júlia Lucy, onde cada situação 
poderá ser discutida com profundidade no sentido de se 
encaminhar a devida solução. 

LAGO OESTE 
O presidente da Asproeste participou da audiência e 

mandou dois duros recados, através do representante da 
SPU-DF à Mesa. Pediu à deputada que atentasse para uma 
afirmação dele sobre o ato de conciliação assinado entre 
União (SPU) e GDF (Terracap): que a Terracap tem que 
respeitar tudo aquilo que já estava sendo feito pela União, 
nos processos de licencimento ambiental e regularização 
fundiária, ou seja, que as terras que estavam sendo 
regularizadas como rurais, continuem assim. E que, ao 
contrário da afirmação em sua fala, o Lago Oeste não está 
loteado ou parcelado... O Lago Oeste é rural e quer 
continuar sendo rural. 

Complementando, ele explicou o porque da gana de 
se transformar áreas rurais em urbanas no GDF: é uma 
questão de preço! As terras rurais têm preço... tem regras 
para isto, a legislação mostra como deve ser calculado o 
valor de uma área rural, o que a torna comprável por quem 
a ocupa hoje. A terra urbana não tem regra! 

 

 

Delmasso confirma audiência na 
Asproeste para dia 26 de maio 
Adiada novamente por 

problemas técnicos, agora é 
definivo: será dia 26/05, às 19 
hs, no galpão da Asproeste, 
a audiência em que o 
deputado Delmasso colo- 
cará seu Projeto de Lei de 
criação do Complexo de 
Desenvolvimento Rural do Distrito Federal para 
debate público, agora com transmissão pela TV 
Câmara no YouTube e Internet, com participação da 
população em tempo real. 

Conforme suas palavras quando esteve aqui em 
março, seu projeto é mais uma garantia para a 
manutenção dos Núcleos Rurais situados em Áreas 
de Proteção Ambiental, como é o caso do Lago 
Oeste. Compareçam e prestigiem, pois... 

Ocupantes da Brocotó pedem apoio 
da Asproeste junto ao I CMBio 

Dezenas de ocupantes 
de chácaras do Lago Oeste 
na área da fazenda Brocotó 
que foram embargadas pelo 
ICMBio pediram apoio da 
Asproeste para uma reunião 
que haviam marcado com 
o ICMBio visando esclarecer e negociar uma solução 
para os problemas causados a eles por estes 
embargos. 

Segundo eles, as áreas foram compradas há 
tempos e são produtivas, obedecendo os padrões 
exigidos pela legislação ambiental, não havendo 
razão para os embargos. 

A Asproeste participou da reunião com o sr.Paulo 
Arthur, gerente da Gerência Regional 3 em Goiânia, 
responsável pela APA do Planalto Central, ficando 
acertada a formalização de um documento com as 
reivin- dicações dos ocupantes, para ser enviado ao 
ICMBio. 

Asproeste apoia luta de mães do CEF 
Resolução da Secretaria da Educação indica que 

o CEF Carlos Mota tem que abrir mais espaço para o 
II Grau e, com isso, as crianças dos primeiro anos do 
ensino básico têm que ser transferidas para outras 
unidades, Basevi e Sobradinho. Suas mães pediram 
apoio da Asproeste para evitar isto, que, com apoio 
do ex deputado Wasny de Roure, levou o assunto à 
Secretaria. Aguarda-se sua posição e uma solução. 
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Enduro é no Lago Oeste de novo 
Na 1° Etapa do Enduro, 

em março, o público não 
pode participar por causa 
do decreto do GDF que 
proibia aglomerações em 
eventos esportivos, em 
vista da pandemia. 

Mesmo assim, foi um 
sucesso, o que levou a 
promotora, a Federação 
de Hipismo de Brasília a 
procurar a Asproeste para 
realizar a 3° Etapa no Lago 
Oeste também. 

Ela acontece dia 14/05, 
sábado, com os cavalos 
percorrendo de de 20 a 80 
km por ruas e travessas 
do Lago Oeste. 

Prestigiem! É mais um evento a provar que o Lago 
Oeste é uma área rural e de preservação ambiental. 

Serviços nas ruas estão 
em compasso de espera 

Infelizmente, GDF e Tribunal de Contas não 
chegam a um acordo e quem sofre com isto é a 
população, especialmente a dos Núcleos Rurais, que 
dependem de máquinas e caminhões do GDF para 
aproveitar os tempos de seca para arrumarem suas 
ruas de terra. 

Sem máquinas e caminhões, o Lago Oeste não 
pode continuar os serviços que estavam terminando 
na Rua 17 e iniciando nas Ruas 16 e 15. E a Asproeste 
continuará cobrando das autoridades responsáveis 
por uma solução mais rápida. Afinal, é ano de 
eleições e os eleitores querem ver o trabalho dos 
governantes... 

Conselheiros do PARNA 
A Asproeste tem assento permanente no 

Conselho Consultivo do Parque Nacional de Brasília 
que, no momento, está analisando a atualização do 
Plano de Manejo do Parque, que tem enorme 
importância para a manutenção do Lago Oeste como 
área rural e de preservação ambiental. Daí, nossos 
conselheiros do PARNA são Elisângela Sanches, 
diretora financeira, e Djalma Nunes da Silva, vice 
presidente. 

Reformas em andamento 
Conforme compromisso firmado no Plano de 

Trabalho para 2022, a direção executiva da Asproeste 
está executando várias reformas em sua sede, para 
adequá-la às exigências do Corpo de Bombeiros e 
dar maior comodidade dos associados. 

Após trocar toda a iluminação do galpão e 
organizar o espaço de depósito do lixo que não é 
lixo, deu-se início à reforma da sede propriamente 
dita. As rampas de acesso a deficientes já foram 
executadas, bem como a reinstalação do piso do 
salão. E estão em andamento as obras de 
substituição do piso da cozinha e reforma da 
churrasqueira. Em seguida, serão reformados os 
balcões dos boxes do galpão e parte do telhado do 
salão e da cozinha. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pisos e containers em reforma 
A Asproeste já está terminando a reforma dos 

pisos das baias de containers, que se deterioram 
com o tempo ou pela ação descuidada do SLU. E 
iniciou o serviço de reformas dos containers: são 18 
os que precisam ser restaurados, o que será feito 
por etapas. 

1° resultado do Fórum: a Feira 
Já foram realizados 04 Fóruns Asproeste e o 

resultado é positivo: a participação da comunidade 
já está dando frutos com a recriação da 
Feira do Lago Oeste. O grupo de 
feirantes, coordenado 
pela Suzana, da 
CooperPalmas, já   fez 
o Regimento e acertou 
para todos os sábados a 
realização da Feira no 
galpão da Asproeste. 


