Ações a cargo da DIPARQUES
Projeto / ação
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(1º trimestre 2021)
descrição da atividade

• Lançado o Edital de Chamamento Público para a apresentação de
propostas de empreendimentos.
Implantação do
• Recebidas 3 propostas de implantação de agroindústrias.
Polo Agroindustrial
• Grupo de trabalho indicado pelo CONAM está elaborando Termo
do PAD-DF
de Referência para estudo ambiental e licenciamento do Polo.
(Paranoá)
• Em elaboração projeto das vias internas e acesso à BR-251.
• Remoção de ocupações irregulares sendo tratadas pelo DF-Legal.
• Projeto Técnico revisado, para readequação do layout,
considerando 13 lotes agroindustriais.
Implantação do
• Alterado decreto de criação do Polo, para adequar área destinada
Polo Agroindustrial
à floricultura.
do Rio Preto
• Remoção de ocupações irregulares em andamento, em ação
(Planaltina)
conjunta da Terracap, Seagri e Df-Legal.
• Necessidade de contratação de inventário florestal e solicitação de
Autorização para Supressão de Vegetação.
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Acompanhamento • Acompanhamento, supervisão e apoio e à gestão do Parque da
Granja do Torto (Contrato de Gestão – PGT).
da gestão do
Parque de
• Reconduzida a Diretoria Executiva, para o mandato 2021-2023.
Exposições Granja • Prevista a renovação do Contrato de Gestão do Parque, a expirar
do Torto
em junho de 2021, para o biênio 2021-2023.
• Projeto de engenharia concluído em 2020.
• Necessidade de captar recursos adicionais, para satisfazer o
aumento do valor orçado inicialmente.
• Em vista de suas características, está dispensado o licenciamento
Construção do
ambiental da atividade.
Galpão do
• A CAESB informou que não tem infraestrutura instalada para
Produtor de
fornecimento de água ao galpão.
Brazlândia
• A CEB solicita o projeto das instalações elétricas e informações
sobre o funcionamento do Galpão, para analisar a possibilidade de
fornecimento de energia.
• Há que se definir um gestor e um modelo de gestão para a
estrutura, após a construção.
• Construção do Parque, em área de 26,125 hectares.
Construção do
• Em discussão a captação de recursos para elaboração do projeto
Parque de
do Parque, que exige um levantamento topográfico da área.
Exposições de
•
Necessidade de captação de recursos p/a construção do Parque.
Brazlândia
• Necessidade de definição de gestor e modelo de gestão.
Programa de manutenção de estradas rurais de terra, parte do
Programa GDF Presente, numa parceria com o DER, sob
coordenação da SDR/SEAGRI. É seguida uma programação mensal,
que prioriza o atendimento de rotas escolares e vias de escoamento
de produção agrícola.Total de serviços no trimestre:
Polo Rural
• Patrolamento = 760,8 km
• Encascalhamento= 1288 caminhões
• Bigodes= 4.441 unidades
• Bolsão/bacião= 508 unidades
• Roçagem mecânica= 72,4 km

