ATA DA III PLENÁRIA DO FÓRUM COMUNITÁRIO DO GAMA
Aos vinte e oito dias do mês de janeiro de dois mil e doze, com início às quinze horas e término às dezoito
horas, na escola pública Centro de Ensino Médio 02 do Gama, Distrito Federal, foi realizada a III Plenária
do Fórum Comunitário do Gama, quando dirigentes de instituições e representantes dos setores e
quadras da cidade, da zona urbana e rural, se reuniram para debater a seguinte pauta que fora objeto do
Chamamento Público: Informes; Apresentação de demandas da população do Gama; e Resultado parcial
da Conferência das Cidades para fins de reedição da Lei de Uso e Ocupação do Solo do DF (LUOS) em suas
plenárias realizadas no Gama e Santa Maria. A reunião teve início com a composição de sua Mesa
Mediadora composta por Barreira (mediador), Valdeci (organizador) e Hérmanos (relator), sendo que este
último atuou em substituição ao Divino de acordo com o que foi submetido à Plenária. Juntou-se à Mesa,
a convite, Alan José Valim, Chefe de Gabinete na função de administrador do Gama, representando o
Governo do Distrito Federal. Seguiu-se com uma fala rápida de apresentação de cada um (uma) dos (as)
presentes. Além de se apresentar o Administrador em exercício destacou o fato de haver nascido no
Gama onde moram seus familiares, inclusive sua mãe que foi professora e diretora de várias escolas
públicas na cidade; que ele próprio atuou por muito tempo no Gama e que só nos últimos anos passou a
morar e atuar em outra cidade do DF, O Mediador fez breve exposição sobre o histórico da criação desse
Fórum Comunitário dizendo tratar-se de um espaço aberto para discussão dos problemas, das
necessidades e dos interesses da população da cidade. Informes repassados: (a) realização da 1ª
Conferência sobre transparência e controle social, cuja Conferência Regional Gama e Santa Maria
ocorrerá no Gama dia 11 de fevereiro às 08 horas, no Teatro do SESC – QI 1, LT. 620, 640, 660, e 680,
Setor Industrial – Gama; (b) distribuição de cópias de parte do anexo da Lei Orçamentária Anual, onde
constam 47 (quarenta e sete) das 115 (cento e quinze) propostas apresentadas pelos conselheiros e
delegados do Orçamento Participativo da cidade; (c) Convite para Folia de Reis dia 11/02/2012, às 10
horas da manhã, em Ponte Alta de Baixo Chácara 02 MD 12, próximo à Embrapa; (d) Convite para debate
de temática relacionada à população que se encontra em situação de Rua do DF, dias 07 e 08/02/2012 no
Guará, promovido pela SEDEST e Defensoria Pública; (e) comunicada a inauguração de um novo site na
cidade: www.gamacidadao.com.br no próximo dia 06/02/2012; (f) inscrição para oficina de serigrafia
oferecida pela ONG Cozinha Cultural, na Quadra 05 Conjunto E Setor Sul Gama; (g) convite para reunião
do Conselho de Segurança Rural, dia 15/02/2012, das 10 às 12h00 na Escola de Ponte Alta Norte. A fim de
melhor dinamizar a discussão houve inversão da pauta sendo o tema Conferência das Cidades objeto de
apresentação pelos delegados do Gama nessa Conferência, Genivaldo e Ivone, os quais relataram que foi
dada como APROVADA a alteração da poligonal entre Gama e Santa Maria, por sugestão de
representantes do poder público, retirando do Gamam e incorporando em Santa Maria a Vila DVO e o
Parque do Gama (PRAINHA), seguindo pelo córrego Crispim até a DF 290 e incorporando na porção
nordeste da área delimitada pela Vicinal 361 até a DF 480 e desta até a DF 001 até o limite da poligonal
anterior e o Residencial Santa Maria e sua extensão. Disseram que o assunto não fora discutido na
Conferência do Gama e estando presentes na Conferência de Santa Maria quando o assunto fora tratado
fizeram a defesa dizendo que a população do Gama não concorda com a mudança dessa poligonal. Na
etapa regional e final da Conferência das Cidades apresentaram Moção com mais de duzentas assinaturas
de delegados (as) para a retirada dessa proposta, a qual acabou não sendo levada à votação devido à
finalização intempestiva da Conferência, que deixou a conclusão dos trabalhos a cargo da Secretaria de
Habitação do GDF. A discussão da pauta que tratou da apresentação de demandas resultou no
acolhimento e aprovação pelo Fórum Comunitário do Gama das seguintes propostas e reivindicações:
participar nos Movimentos: Brasil sem Pobreza, Nós podemos Gama e DF Nossa Cidade, ora em execução
na cidade; participar na Rádio Comunidade; divulgar os diversos Conselhos e estimular a participação
popular; criar o Comitê de Transporte na cidade do Gama; submeter à população consulta para escolha
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dos gestores pelo GDF e dar mais autonomia administrativa para eles; ter atenção com a população em
situação de Rua do Gama, incluindo-a em programas de cunho social que já constitui direito, com
destinação de habitação, empregabilidade, saúde, educação, de forma intersetorializada, e com isso
coibir a destinação e o uso de recursos para esse fim de forma indevida; solucionar problemas
decorrentes das chuvas intensas como a destruição de muros, alagamento de casas, pela existência de um
Elevatório para Captação de Esgoto, bem como de uma enorme galeria para captação pluvial final pela
CAESB na Quadra 11 Setor Sul a fim de evitar casos como a lamentável morte da criança Jhone por
descaso do poder público com o viaduto inacabado de Engenho das Lages; construir ciclovia, pista de
Cooper, calçamento e tapar os buracos nas vias de toda a cidade; dobrar participação de entidades neste
Fórum Comunitário e reforçar a participação popular para torná-lo um grande movimento em defesa dos
interesses da coletividade do Gama; criar Fundo com recursos financeiros para custear despesas deste
Fórum; investir no fortalecimento do comércio e prover a cidade de equipamentos públicos, privados e
geração de empregos para que a cidade tenha autonomia e vida própria; restabelecer o Parque do Gama
(Prainha) para uso da população e para tal reconstruir o Centro de Educação Ambiental, o Centro de Lazer
e Cultura e a Reserva Ecológica; utilizar espaços do Estádio Bezerrão e das praças nos setores e quadras
para atividades culturais e sociais da cidade; criar praças de lazer nas Quadras 06 e 11do Setor Sul com
equipamentos de lazer: quadra poliesportiva, PEC, iluminação, etc; reconstruir e retomar uso do Cine
Itapoã pela população; reconstruir e ocupar o Espaço do Artesão no centro da cidade; destacar o início da
construção do VLP com tapumes e canteiros de obras na entrada do Gama e de Santa Maria; efetivar
atuação do Conselho de Segurança Rural do Gama; reformar praça de lazer da Quadra 05 Setor Sul;
interromper construção de praça de lazer entre a Quadra 13 e o 9º BPM no Setor, concluindo apenas a
quadra de areia, já iniciada, e construir demais equipamentos previstos (quadra de voleibol, PEC, etc)
centralizada entre as Quadras 11, 13, 15 e 17 do Setor Sul; divulgar ao máximo e realizar abaixo-assinado
na cidade com a população se posicionando contra a mudança da poligonal entre Gama e Santa Maria
APROVADA na Conferência das Cidades, que retira do Gama e incorpora em Santa Maria a Vila DVO e o
Parque do Gama (PRAINHA), seguindo pelo córrego Crispim até a DF 290 e incorporando ainda a porção
nordeste da área delimitada pela Vicinal 361 até a DF 480 e desta até a DF 001 até o limite da poligonal
anterior e o Residencial Santa Maria e sua extensão, e após isso, oficiar ao GDF solicitando a retirada da
alteração dessa Poligonal do bojo da reedição da Lei de Uso e Ocupação do Solo, que se encontra em
preparação pela SEDHAB, anexado relatório dos delegados (as) do Gama na Conferência das Cidades e
protocolo da Moção por eles (as) apresentada na etapa regional e dizer que essa proposta foi
apresentada por representantes do GDF da Administração de Santa Maria e em nenhum momento partiu
da população de nenhuma das duas cidades; posicionar contrariamente à troca de diretores das escolas
do Gama sem consultar à comunidade de cada estabelecimento de ensino público como vem ocorrendo
no Gama; enviar esta ata por email para todos (as) que fornecerem endereço eletrônico; criar Portal
Eletrônico para o Fórum Comunitário do Gama; dotar o bairro Engenho das Lages de infra-estrutura e
executar os recursos que para lá estão destinados; solicitar a presença do Administrador do Gama em
cada um dos setores, urbano e rural, para dialogar com moradores sobre os problemas, necessidades e
interesses peculiares a cada localidade; saber do GDF o porquê de somente 47 (quarenta e sete) das 115
(cento e quinze) propostas do Orçamento Participativo do Gama consta na Lei de Orçamento Anual 2012
(LOA); ampliar o transporte público no contorno sul do Gama (DF-290) e fazer com que ônibus cumpram
os horários divulgados; saber a razão da permanência de quantidade de viaturas do Batalhão Escolar no
interior do Colégio COMPACT enquanto escolas públicas carecem de policiamento; construir praça com
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estacionamento entre as Quadras 28/30 do Setor Oeste; realizar a I Assembléia Geral do Fórum
Comunitário do Gama, dia 03 de março de 2012, das 14h30 às 17h30, no CEM 02 Setor Central lado
Oeste. A plenária foi encerrada após a checagem da presença das entidades representadas e moradores
(as) que compõem este Fórum Comunitário do Gama e colhendo a assinatura dos presentes:
Mesa Mediadora:
Castro Barreira de Carvalho: ______________________________________________________
Antonio Valdeci Cacciano: _______________________________________________________
Hérmanos Moreira Machado: ___________________________________________________
Convidado:
Alan José Valim – Chefe de Gabinete em exercício na função de Administrador do Gama.
Entidades representadas:
ONG Cozinha Cultural; OSCIP Instituto PAIDEIA de Formação Humana; Associação de Moradores (as) da
Quadra 04 Setor Sul do Gama; Associação das Pessoas Portadoras de Deficiências – ADGE; Rádio
Comunidade FM 98.1; ONG Cia Lábios da Lua; Creche Instituto Pipoquinha; Associação de Moradores (as)
da Quadra 30 do Setor Oeste do Gama; Fórum da População em Situação de Rua do DF; Movimento
Nacional da População em Situação de Rua; Associação de Moradores (as) do Núcleo Rural Casa Grande
do Gama; Movimento... – MADEB; Associação de Moradores (as) do Setor Ponte Alta Norte do Gama;
Conselho de Cultura do Gama; Conselho de Desenvolvimento Rural Sustentável da região do Gama,
Conselho do Orçamento Participativo do Gama; Coletivo dos (as) Delegados (as) do Orçamento
Participativo do Gama; ONG Serviço para a Paz; Associação dos (as) Moradores (as) do Núcleo
Habitacional Engenho das Lages; Centro Espírita Nosso Lar – CENOL; Movimento Brasília Capital do Rock;
Associação do Assentamento Habitacional Monjolo do Gama; Conselho de Segurança Rural do Gama;
Conselho de Segurança Urbano do Gama; Cooperativa CATAMARE; Movimentos Brasil sem Pobreza;
Movimento Nós podemos Gama; Movimento DF Nossa Cidade, Movimento Agenda 21 e Parques do
Gama.
Assinaram lista de presença:
Castro Barreira de Carvalho, Antonio Valdeci Cacciano, Hérmanos Moreira Machado, Alan José Alvim,
Ulisses Astolfi, Juarez Rodrigues Carneiro, Alisson Cavalcante Pereira, João Breyer, Israel Ribeiro, Joveci
Lira, Gilmário Diniz da Silva, Antonia Lustosa da Cunha, Valnei dos Santos Lima, Ivone Braga de Mota,
Silvana S. Silva, Francisco Mesquita, Luís Maurício Alves dos Santos, Samuel Henrique de Barros, Leandro
P. de Sena, Orlando da Rocha, Gilberto Amaro da Silva, Márcio Carneiro de Aguiar, Maria Célia E. da Cruz,
Davi Gomes Lobato Pereira, Willy Wilson Vieira da Silva, Flávio Pinheiro de Oliveira, Antonio Jony, Pedro
Antonio Nunes dos Santos, Jhony Maicom Marques Nunes, Ronaldo B. Batista, Celso Pinto Brandão, Alex
Mesquita Lourenço, Antonia Cardoso Abreu, Jacinto Mateus de Abreu, Alynn Ollie, Helena Guimarães
Oliveira, Genivaldo Gomes dos Santos, Francisco de Aquino, Manoel Marreiros, Josemberg Pereira da
Silva Costa.

