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1 Às quatorze horas e trinta minutos do primeiro dia do mês de outubro do ano de dois -mil e 

2 dezoito, no SCS, Quadra 06, Bloco A, 2' Andar, Salda de.  Reuniões - Edificio Sede da 

3 SEGETH, foi aberta a 44" Reunião do Grupo do Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico 

4 - PPCUB, pelo Subsecretário de Políticas e Planejamento Urbano, Vicente Correia Lima Neto, 

5 que contou com a presença dos técnicos do Grupo de Trabalho - GT da SUPLAN, instituído por meio 

6 das Portarias n° 15, de 23/02/2016 e n° 112, de 21/08/2018, bem como de representantes da sociedade 

7 civil advindos do Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal - CONPLAN e do 

8 Conselho Consultivo, de Preservação e Planejamento Territorial Metropolitano - CCPPTM, instituída 

9 por meio das Portarias n° 59, de 30/07/2016 e n° 119, de 29/08/2018, para deliberar os assuntos 

10 constantes da pauta a seguir transcrita: 1. Ordem do dia: 1.1. Abertura dos trabalhos; 1.2. Informes; 

11 1.3. Discussões a partir da PURP TP1 UP4. 2. Assuntos Gerais. 3. Encerramento. Passou 

12 imediatamente ao Item 1. Ordem do dia: 1.1. Abertura dos trabalhos: O Senhor Subsecretário 

13 Vicente Correia Lima Neto saudou e agradeceu a presença de todos. Passou ao Subitem 1.2.  

14 Informes: Informou que por ter compromissos agendados não poderia permanecer no restante 

15 da reunião. Acrescentou que a dinâmica permaneceria a mesma das outras reuniões, dando 

16 continuidade à leitura e pontuando as alterações que forem acordadas e elementos que 

17 porventura necessitem de maiores complementações e estudos, fazendo os destaques para 

18 serem estudados a posteriori. Passou a palavra para a Coordenadora da Coordenação de 

19 Preservação - COPRESB/SUPLAN, Nádia Mendes de Moura e para a Diretora da Diretoria de 

20 Preesrvação - DIPRE/SUPLAN Lídia Adjuto Botelho, Diretoria de Preservação - DIPRE. 

21 Prosseguiu ao Subitem 1.3. Discussões a partir da PURP TP1 UP4: Explicou que no campo A 

22 está disposto o patrimônio cultural, com alguns bens já tombados, como o Teatro Nacional, o 

23 Touring, a Biblioteca Nacional, o Museu da República, o Jardins do Teatro Nacional e o Acervo 

24 da Obra Musical Passou aos regimes de usos de atividades, no Campo B. Explicou que há o 

25 lote 2 e o Teatro Nacional como atividade obrigatória de uso institucional: Atividades 

26 Artísticas, Criativas e de Espetáculos e complementar como institucional o Setor de Rádio e 

27 Televisão, apenas, atividade de rádio e Administração Pública, Defesa e Seguridade Social, 

671-71,"..1 
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28 apenas, administração Pública. Como comercial, apenas comércio varejista de artigos culturais, 

29 recreativos e esportivos. Comércio varejista de souvenirs: bijouterias e artesanatos. Prestação 

30 de serviços: alimentação, apenas restaurantes e outros serviços de alimentação e bebidas. A 

31 Senhora Lídia Adjuto Botelho passou a apresentação do Lote 1, respectivo ao Touring, em 

32 que é obrigatório o uso de institucional, administração pública e defesa e seguridade social, 

33 apenas administração pública em geral e complementar. Institucional — atividades artísticas, 

34 criativas e de espetáculos; Comercial — comercial varejista, apenas comércio varejista de artigos 

35 culturais, criativos e esportivos e comércio varejista de suvenirs, bijouterias e artesanatos. 

36 Prestação de serviços como alimentação — apenas restaurante e outros serviços de alimentação 

37 e bebidas. Agência de viagens e operadores turísticos, serviços de reservas, apenas serviços de 

38 reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente. Passou ao Lote 2, do 

39 Museu da República e a Biblioteca Nacional. Como obrigatório há o uso institucional, 

40 atividades ligadas ao Património Cultural e ambiental, apenas atividades de biblioteca e 

41 arquivos e atividades de museu e exploração, restauração artística e conservação de lugares, 

42 prédios históricos e atrações similares. Como complementar, institucional, administração 

43 pública, defesa e seguridade social, apenas administração pública em geral e atividades 

44 artísticas, criativas e de espetáculos. Como prestação de serviços com alimentação, apenas 

45 restaurante e outros serviços de alimentação e bebidas. E, agência de viagens e operadores 

46 turístico, serviços de reservas, apenas serviços de reservas e outros serviços de turismo não 

47 especificados anteriormente. A representante Carolina Baima Cavalcanti, Instituto de 

48 Arquitetos do Brasil — IAB/DF, sugeriu que no uso comercial fosse ampliado para conseguir 

49 prever serviços de livraria ou algo do gênero. A senhora Lídia Adjuto Botelho informou que 

50 está previsto em "outras legislações", há comércio varejista de livros, comércio varejista de 

51 jornais e revistas, artigos de papelaria. A Senhora Nádia Mendes de Moura passou ao campo 

52 C, dispositivos de Controle Morfológicos, que são os dispositivos de controles morfológicos 

53 com endereços, a taxa de ocupação, afastamento especial e altura máxima. O Senhor Cristiano 

54 Wilson Pimenta Portilho, DIPRE, informou que há um complexo de apresentações que não 

55 foram executadas ainda, acrescentou que o projeto já foi feito pelo Arquiteto Oscar Niemeyer. 

56 O representante João Gilberto de Carvalho Accioly, Sindicato da Indústria da Construção 

57 Civil do Distrito Federal — Sinduscon/DF, acrescentou que se não for o projeto dele, não tem a 
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58 possibilidade de retirar as características, uma vez que colocaram algo em relação a um futuro 

59 Concurso Público de ter diretrizes de afastamento, altura e taxa de ocupação. A Senhora Lídia 

60 Adjuto Botelho explanou que as diretrizes devem ser elaboradas, e na observação 1, fala da 

61 conservação das características tipo-morfológicas, arquitetõnicas e construtivas dos edificios 

62 existentes, conforme os projetos originais do arquiteto Oscar Niemeyer, cuja obra obteve 

63 tombamento Federal, sendo o caso do Teatro Nacional, do Museu da República e da Biblioteca 

64 Nacional. Abordou também as demais observações. O Senhor João Gilberto de Carvalho 

65 Accioly apontou quanto aos critérios para vagas, observou que o que há implantado não atende 

66 o que está sendo proposto na lei, sendo preciso fazer alguma intervenção para ofertar mais 

67 vagas. Questionou se já foi feita a simulação nos quatro lotes, se atendem o mínimo que a lei 

68 exige, e se seria necessário explicitar alguma isenção. A servidora Scylla Setsuko Guimarães 

69 W. Mazzoni, DIPRE/SUPLAN, explicou que nesses casos do projeto Niemeyer, foram 

70 provavelmente aprovados por decreto, e se eles não passaram por análise, não atendiam ao 

71 número de vagas obrigatórias pelo Código de Edificações antigo. Acrescentou que três lotes 

72 estão edificados, não havendo motivo para acréscimo de área, não havendo um número de vagas 

73 a ser ofertadas, porque já foram aprovados dessa forma. O Senhor João Gilberto de Carvalho 

74 Accioly questionou a situação dos quatro lotes na Portaria 166, se dispõe alguma coisa sobre a 

75 região, altura e ocupação, se dispõe alguma diretriz. A Senhora Lídia Adjuto Botelho 

76 respondeu que dá a diretriz geral, não entrando no mérito de vagas. Apontou o Inciso VIII: 

77 criação de estacionamento no subsolo do canteiro central do Eixo Monumental quando 

78 implicarem em supressão de vegetação arbórea e introdução de elementos construidos acima 

79 do nível do gramado existente. O representante Pérsio Marco A. Davison, Rodas da Paz, 

80 relembrou que a questão do uso do subsolo no canteiro central já foi deliberada na reunião 

81 anterior a exequibilidade, ou seja, não se terá edificações no subsolo na área central da 

82 Esplanada. A Senhora Lídia Adjuto Botelho explanou que em relação a preocupação sobre 

83 estacionamento, em relação às vagas de veículos, apresentada pelo Senhor João Gilberto de 

84 Carvalho Accioly, já existe tal regra na Lei, e complementou que teriam que fazer um estudo 

85 em conjunto com um estudo já realizado, para definir as regras de vagas de veículos associados 

86 a questão de acessibilidade, de transporte coletivo, proximidade a área de alta acessibilidade. A 

87 Senhora Carolina Baima Cavalcanti questionou como está prevista a reforma, por exemplo, 
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88 do Touring, que está colocado no texto que é permitido cobrança de Outorga Onerosa de Direito 

89 de Construir (ODIR) e da Outorga Onerosa de Alteração de Uso (ONALT), se será alterado o 

90 coeficiente de aproveitamento do edificio tombado. A Senhora Lídia Adjuto Botelho informou 

91 que já foi dada entrada na Secretaria para análise, que em relação ao caso do Touring, os usos 

92 possíveis são usos relacionados a lazer, cultura e turismo, portanto, caso venha a ter um projeto, 

93 se é um lote particular, deve ser cobrada a ODIR, mediante avaliação e passando pelo crivo dos 

94 órgãos de preservação. A Senhora Carolina Bairna Cavalcanti questionou a razão de deixar a 

95 definição de parâmetros por quem está fazendo o projeto, sugerindo já estabelecer os 

96 parâmetros a priori. O Senhor João Gilberto de Carvalho Accioly explicou que qualquer 

97 proposta de parâmetro que for feita terá que se submeter ao IPHAN, descartando a necessidade 

98 de posteriormente ser criada uma Lei Complementar apenas para definir os parâmetros desse 

99 lote. O representante Mateus Leandro de Oliveira, Federação do Comércio de Bens, Serviços 

100 e Turismo do Distrito Federal - Fecomércio-DF, destacou que o que lhe chamou atenção na 

101 PURP apresentada é o fato de não definir parâmetros urbanísticos para os lotes, e o fato de o 

102-- Touring ser o único particular na PURP e não ter parâmetros definidos. Sugerindo que seja feito 

103 o entendimento do que é factível a uma ocupação, definindo a permeabilidade, o afastamento, 

104 etc., e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional — IPHAN possa aprovar a 

105 ambiência. A Senhora Lídia Adjuto Botelho expôs que compreende a preocupação dos 

106 membros, destacou que o PLC 70/2013 definia no texto da lei a não apresentação desses 

107 parâmetros definidos em cima de um único projeto. Informou que apresentaria a sugestão ao 

108 Subsecretário Vicente Correia Lima Neto, para que sejam feitas outras simulações e definir os 

109 parâmetros para o Touring. O Senhor Pérsio Marco A. Davison observou que a área em 

110 questão é uma área cultural, destinada a atividades de cultura, que se complementa a outras 

111 atividades que estão no trecho. Apontou que na tabela há a orientação para atividade no sentido 

112 da economia. Destacou que deveria haver uma coerência em todo o conjunto. A Senhora Lídia 

113 Adjuto Botelho concordou que deve ser observada a coerência da área conjunto onde está 

114 instalada. O Senhor Pérsio Marco A. Davison destacou que deve estar clara a característica e 

115 o limite do seu destino, apontou que se trata de uma área importante pela sua localização para 

116 que pudesse haver um dinamismo de cultura, trazendo a frequência da população aos espaços. 

117 Complementou que os parâmetros de cultura deveriam estar claros. A representante Adriana 
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118 Marques Seixas, Secretaria de Estado das Cidades — SECO, fez uma crítica em relação a 

119 indefinição sobre expandir os usos, o que pode causar confusão, destacando a importância da 

120 definição das premissas iniciais. A Senhora Lídia Adjuto Botelho destacou que até pela 

121 característica da área, por sua singularidade de ser Patrimônio da Humanidade, a premissa é 

122 que possa possibilitar uma maior flexibilização em áreas onde não há o risco de descaracterizar 

123 as características fundamentais. Informou que o Plano aborda isso nos valores onde cada escala 

124 apresenta as características essenciais a serem preservadas em cada território. A representante 

125 Romina Faur Capparelli, Movimento Urbanistas por Brasília — MUB, sugeriu que seja feita 

126 uma nova redação para esclarecer o que é ou não é permitido de uma forma que não gere 

127 dúvidas. A Senhora Lídia Adjuto Botelho expôs que o problema é que existe uma tabela de 

128 classificação por atividade focada na questão econômica, em que a divisão de atividades é 

129 baseada. O Senhor João Gilberto de Carvalho Accioly explanou que estão tentando buscar o 

130 principio de flexibilizar para dar uma dinâmica para a cidade, e por ser uma região muito 

131 sensível, deve haver o cuidado redobrado com a flexibilidade no local. O representante 

132 Giuliano Magalhães Penatti, Companhia Imobiliária de Brasília- TERRACAP, concordou 

133 com a proposta do Senhor João Gilberto de Carvalho Accioly em colocar o máximo de opções 

134 possíveis dentro da atividade cultural, acrescentou que quanto mais atividades acontecerem e 

135 que funcionem de forma correta, será melhor para trazer a população para morar no centro de 

136 Brasília. A Senhora Nádia Mendes de Moura relembrou que já trataram dos instrumentos 

137 urbanísticos aplicáveis, campo B, campo D e, que passariam ao parâmetro de parcelamento do 

138 solo. Destacou que não são pemiitidos o parcelamento, o desdobro e o remembramento dos 

139 lotes. Informou que a respeito do espaço público, há a valorização e a requalificação dos 

140 sistemas dos espaços abertos dos Setores Culturais Norte e Sul, a serem concebidos de forma 

141 unitária prevendo a implantação de arborização adequada, respeitando o conjunto arquitetônico 

142 de singular importância. No canteiro central, a arborização é permitida apenas junto às vias Ni 

143 e 51, sendo proibida junto às vias de retomo sentido Norte e Sul. O Senhor Mateus Leandro 

144 de Oliveira sugeriu que houvesse um encaminhamento de que irão analisar sob a ótica das 

145 atividades que tem o mesmo tipo de incomodidade, e a possibilidade de inverter o "apenas" 

146 para de repente "exceto" no texto. A Senhora Lídia Adjuto Botelho concordou, porém, alertou 

147 que não é possível abarcar todos os tipos de atividades possíveis, e que em relação a planilha, 
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148 informou que já consensuaram as necessidades de definir os parâmetros para o lote 2 e definir 

149 os parâmetros para o lote do Touring, bem como a questão de rever a definição dos usos para o 

150 Touring Club levando em consideração as questões que foram colocadas em reunião. Informou 

151 que fariam a reflexão da necessidade de colocarem explicitamente as exceções, abrangendo o 

152 uso cultural e institucional. O Senhor Pérsio Márco A. Davison ressaltou a importância de 

153 tentar ter a pluralidade, mantendo o foco que a intenção do espaço é para atividades relacionadas 

154 a cultura, concordando com a sugestão de criar alguns parâmetros de orientação. A Senhora 

155 Nádia Mendes de Moura passou ao tema das vagas para veículos, que o G trata que deve ser 

156 considerada a possibilidade de instalação de garagens no subsolo sob os lotes dos setores em 

157 discussão. O Senhor Pérsio Marco A. Davison destacou que há dois conceitos importantes 

158 quando se trata de vagas de garagem, a valorização do espaço da região, que é extremamente 

159 sensível e importante, tendo a cautela de não permitir que se agrave a realidade da mobilidade, 

160 e que o centro de Brasília não se torne um parque de estacionamento. A Senhora Lídia Adjuto 

161 Botelho explicou que o item "G", vagas para veículo, é relativo a vagas de possibilidade de 

162 garagens subterrâneas. não necessariamente dentro de lotes, porém,-informou que iriam retirar 

163 o item, pois as regras infra vagas dentro de lotes já estão postas. A Senhora Nádia Mendes de 

164 Moura informou que o item "H" é sobre planos, projetos, recomendações e observações, 

165 relembrou que na última reunião ficou acertado que não teria ocupação subterrânea no Eixo 

166 Monumental, portanto, teriam que estudar a possibilidade de conexão subterrânea entre os 

167 Setores Comercial Norte e Sul incluindo sua associação e pequenos cafés, restaurantes e lojas 

168 de suvenires. A Senhora Carolina Baima Cavalcanti expôs que sobre a questão de vagas está 

169 colocado no texto que as edificações tombadas pela legislação de bens culturais quando 

170 comprovada a impossibilidade de criação de vagas, a exigência de vagas no interior dos lotes 

171 não se aplica, portanto, no caso apresentado dependeria do projeto. O Senhor João Gilberto de 

172 Carvalho Accioly destacou que estão definindo parâmetros de lote, e que alguns edificios são 

173 tombados, não podendo ser alterados, e sua intervenção é no sentido da possibilidade de criação 

174 de mais edifícios dentro do lote. A Senhora Lídia Adjuto Botelho destacou que está na 

175 observação, na nota 1 e 2, que é conservação das características tipo morfológico, arquitetônico 

176 e construtivo, conforme projetos de originais. E a observação 5 é que novos projetos de reforma 

177 e modificação de edificações localizadas nesta UP deverão ser submetidos à apreciação do 

r.tà, 
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178 CONPLAN previamente a sua aprovação pelos órgãos competentes. O Senhor João Gilberto 

179 de Carvalho Accioly observou que deve ser colocado um limite, levando em consideração as 

180 regras já estabelecidas para algumas construções. A Senhora Lídia Adjuto Botelho questionou 

181 se a proposta é que definam todos os parâmetros para todos os lotes. O Senhor João Gilberto 

182 de Carvalho Accioly respondeu afirmativamente, e que essa definição tem que ser submetida 

183 ao IPHAN. A Senhora Lídia Adjuto Botelho informou que iria colocar como uma sugestão e 

184 fariam a discussão no GTE em conjunto com o IPHAN, bem como no PPCUP. O Senhor 

185 Mateus Leandro de Oliveira destacou que a decisão que for tomada em relação aos lotes 

186 particulares deve ser feita baseada em uma definição de parâmetros, evitando uma metodologia 

187 processual legislativa definida caso a caso. A Senhora Lídia Adjuto Botelho reforçou que 

188 levariam as observações e considerações para uma decisão superior, pois a definição que foi 

189 dada em relação a UP no caso das edificações que tem tombamento na Esplanada, nos setores 

190 culturais e no caso dos projetos que foram do arquiteto Oscar Niemeyer, nem se quer passaram 

191 por aprovação, e que trariam em uma próxima reunião o que vai ser definido. Acrescentou que 

192 a observação é em função da diretriz estabelecida pelo arquiteto Lúcio Costa referente a 

193 plataforma superior que teria a galeria, e no ato do tombamento do Touring Club dispõe da 

194 conexão subterrânea, e ao observar a publicação do IPHAN dos edificios do tombamento 

195 distrital e federal, fala da passagem de ligação com os setores de diversões, e que por essa razão 

196 colocam como recomendação a conexão subterrânea, que é associada a pequenos cafés, 

197 restaurantes e lojas de suvenir. A Senhora Carolina Baima Cavalcanti sugeriu, o que 

198 considera como mais prioritário, que o projeto seja a ocupação do lote que está vago, e que seja 

199 implantado algo para completar o complexo cultural com o projeto do lote. A Senhora Lídia 

200 Adjuto Botelho informou que faria a verificação, sobre a importância de constar no item "H" 

201 a observação de complementar o Setor Cultural Sul com a edificação, a ocupação dos lotes. A 

202 Senhora Carolina Baima Cavalcanti complementou que seja colocada a indicação do recurso 

203 público para complementar a implantação, destacando a questão da realização do concurso 

204 público. A Senhora Nádia Mendes de Moura passou a discussão da UP 5, que é sobre a 

205 Esplanada da Torre de TV, cuja forma tem a paisagem urbana de maior valor histórico, expôs 

206 que há a informação de que a Feira da Torre é registrada como patrimônio material e âmbito 

207 federal, e a Torre de TV tem uma proposta de tombamento. Sobre os regimes de usos e 
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208 atividades, as atividades permitidas no uso comercial, varejista, apenas o comércio varejista de 

209 outros produtos novos não especificados anteriormente, artigos de souvenirs, bijouterias e 

210 artesanatos e prestação de serviços, alimentação, exceto serviço de caráter em buffet e serviços 

211 de comida preparada, telecomunicações, e atividade de serviços de tecnologia de informação, 

212 como uso institucional temos atividades cinematográficas, produção de vídeos e programas de 

213 televisão, gravação de som e edição de música, atividades de rádio e televisão, atividades 

214 artísticas e criativas e espetáculos e atividades ligadas ao patrimônio cultural e ambiental. A 

215 Senhora Carolina Baima Cavalcanti questionou se haveria alguma diretriz de regularização, 

216 uma vez que, destacou ser importante garantir que haja parâmetros, no caso da feira, que não é 

217 tombada, se houver alguma reforma futura. O Senhor Giuliano Magalhães Penatti expôs sua 

218 opinião quanto ao projeto da feira da Torre de TV, que não funciona, que devem entender o 

219 espaço não apenas com as normas, mas com o seu uso. A Senhora Lídia Adjuto Botelho 

220 respondeu quanto ao levantado pela Senhora Carolina Baima Cavalcanti, da definição, que se 

221 trata de uma concessão de área pública, que deve ser tratado com a Secretaria de 

222 Desenvolvimento Econômico, e o projeto da Feira foi no sentido de tentar dar um ordenamento, 

223 uma vez que ela havia crescido demais e estava causando uma poluição visual e um 

224 comprometimento em relação ao monumento da Torre de TV. Quanto a questão da qualidade 

225 do projeto, levantado pelo Senhor Giuliano Magalhães Penatti, destacou que a reunião não seria 

226 o fórum para levantarem essa questão, que não devem entrar na questão de avaliação da 

227 qualificação arquitetônica. A Senhora Adriana Marques Seixas informou que quem coordena 

228 a concessão é a Subsecretaria de Imobiliário Urbano da Secretária de Cidades, e que está 

229 organizando todas as feiras do Distrito Federal. O Senhor Pérsio Marco A. Davison destacou 

230 que no PPCUP está colocado o que é permitido ou não em cada um dos trechos, questionou se 

231 a área pública da feira, no contexto do PPCUB, é registrada naquele espaço. O Senhor Giuliano 

232 Magalhães Penatti respondeu que a área funciona como imobiliário urbano, não havendo 

233 parâmetro porque não há como ter modificações, acrescentou que é preciso discutir a situação 

234 e decidir a finalidade para a área. O Senhor Pérsio Marco A. Davison expôs que provocado 

235 pela intenção de se fazer uma conexão entre os Setores Norte e Sul, passando pelos museus, 

236 também faria conexões das áreas com a W3, central, com a rodoviária no espaço dos eixos e 

237 dos eixinhos, sugeriu haver uma previsibilidade de conexão para não motorizados entre os dois 
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238 campos pensando na mobilidade. A Senhora Nádia Mendes de Moura deu continuidade a 

239 leitura do texto, no campo C: Dispositivos de Controle Morfológico, com as seguintes 

240 observações: 1. Área consolidada: parque urbano, vedadas novas construções. 2. Os novos 

241 projetos e projetos de reforma e modificação de edificações localizadas nesta UP deverão ser 

242 submetidos à apreciação do CONPLAN e CONDEPAC, previamente à sua aprovação pelos 

243 órgãos competentes. 3. No caso de lotes com 100% de ocupação e projeções é permitida 

244 instalação de equipamentos para infiltração de água no subsolo e retenção de águas pluviais, 

245 nos termos da Lei Complementar, em área pública somente sob áreas pavimentadas. 4. Os 

246 critérios para a definição de vagas para veículos nos lotes e projeções estão determinados no 

247 corpo desta lei complementar. Instrumentos urbanísticos aplicáveis, ODIR e ONALT não são 

248 aplicáveis, assim como parcelamento, desdobro e remembramento dos lotes. Em espaço 

249 público, a observação espaço livre de uso público com tratamento paisagístico como parque, 

250 deve ser realizada a restauração paisagística das áreas livres da Torre de TV, incluindo fonte, 

251 estacionamentos, caminhos e acessos, bem como a vegetação. Sobre as vagas de veículos, 

252 vedada a ampliação de áreas de estacionamento em superficie, sendo admitidas vagas em 

253 subsolo sob os estacionamentos existentes. A Senhora Carolina Baima Cavalcanti questionou 

254 como é definido o tamanho dos estacionamentos, uma vez que não se trata de um lote, e sim de 

255 um espaço público, que teoricamente não há área construída e nem coeficiente definido. A 

256 Senhora Lídia Adjuto Botelho respondeu que o que está dito é que as observações em relação 

257 a espaços públicos é uma área de bem e uso comum, que é espaço de uso público. A Senhora 

258 Carolina Baima Cavalcanti sugeriu que seja colocado a definição. A Senhora Lídia Adjuto 

259 Botelho concordou. A Senhora Nádia Mendes de Moura deu continuidade, sobre planos e 

260 projetos, recomendações e observações: a) Conservar as características, arquitetõnicas e 

261 construtivas da Torre de TV; b) Possibilitar a implantação de transporte público coletivo (VLT 

262 — Veículo Leve sobre Trilhos), linha 1 (Aeroporto/W3) 2" Etapa. A Senhora Lídia Adjuto 

263 Botelho complementou que devem se certificar se abrange a W3 Norte ou não, informou que 

264 irão verificar. A Senhora Nádia Mendes de Moura prosseguiu à leitura: c) Ampliar os passeios 

265 de pedestres na transposição da Avenida W3. d) Paisagismo no parque da Torre de TV — 

266 Implantação do tratamento paisagístico entre a Torre de TV e a Rodoviária, de acordo como 

267 projeto de R. Burle Marx. e) Implantação de espessa massa arbórea, nos limites externos da 

,% 
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268 área da Feira de Artesanato e implantação de vegetação propícia à criação de áreas sombreada 

269 em seu interior. f) Implantação de projeto de ciclovia. A Senhora Lídia Adjuto Botelho 

270 destacou que a informação que foi dada é que já existe os bolsões de estacionamento, e o que 

271 está sendo vedado é a ampliação dos bolsões para não retirar mais área verde. O Senhor Pérsio 

272 Marco A. Davison destacou a questão do subsolo nas áreas do estacionamento existentes, a 

273 possibilidade de abertura dos mesmos, pensando também na questão da ligação subterrânea 

274 como uma hipótese de conexão. A Senhora Lídia Adjuto Botelho acrescentou que neste caso 

275 está sendo admitida a possibilidade de estacionamento, e caso queira ampliar os 

276 estacionamentos, que seja por baixo. Destacou que a ampliação de estacionamento incentiva o 

277 uso do automóvel, o que seria um contrassenso com as propostas de estacionamentos na 

278 Esplanada, não fazendo sentido incentivar estacionamentos subterrâneos na área. O Senhor 

279 Pérsio Marco A. Davison explanou que embora reconheça que deve ser analisada a questão 

280 de como se oferta e se estrutura dos estacionamentos dentro de uma dinâmica, enfatizou que 

281 estão incentivando o transporte público de qualidade que desincentive o transporte individual. 

282 Acrescentou que seria o caso de não fazer referência ao estacionamento subterrâneo. 

283 Complementou que deve ser feito um estudo para esses casos. O Senhor Mateus Leandro de 

284 Oliveira complementou que há casos em que é conveniente que haja a possibilidade de ter mais 

285 estacionamentos, que deve ser de acordo com a proximidade do estacionamento. A Senhora 

286 Adriana Marques Seixas destacou que a questão de oferecer estacionamento vai contra a ideia 

287 da mobilidade urbana, de diminuir o número de veículos, porém, expôs que devem relembrar a 

288 questão da concessão de espaço público e a exploração de estacionamentos privados. O Senhor 

289 Mateus Leandro de Oliveira destacou que não seria em subsolo, e sim áreas em superficie. A 

290 Senhora Adriana Marques Seixas acrescentou que poderia ser subsolo, qualquer exploração 

291 de áreas públicas poderia ser permitida havendo a previsão na Norma. A Senhora Nádia 

292 Mendes de Moura questionou como poderiam trabalhar com a sugestão da conexão da W3 

293 com a rodoviária. O Senhor Pérsio Marco A. Davison respondeu que é citado que haverá uma 

294 etapa do VLT, questionando como será feita a conexão com a rodoviária. Sugeriu que o VLT 

295 transite até o inicio, e no futuro será expandido para o lado da W3 Norte, e no trecho entre os 

296 viadutos que passam por cima da W3, que é o Eixo Monumental, e no trecho central poderia 

297 haver uma estação do VLT que faria conexão com a rodoviária. Acrescentou que o mesmo rk-N 
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298 projeto que está sendo pensado no conceito de cultura poderia ser pensado também nesse 

299 espaço, porque é muito denso e muito maior que o movimento dos espaços culturais, podendo 

300 haver serviços e área de lazer. Complementou que, em Brasília, é muito importante gerar 

301 atividades que tragam o público, e que permaneçam, não apenas transitem, criando um 

302 dinamismo na cidade. A Senhora Adriana Marques Seixas informou que no campo B, 

303 conexão por passarela subterrânea/trincheira da via W3 rodoviária do plano, colocou verificar 

304 para melhorar a redação e verificar a linha 1. A Senhora Nádia Mendes de Moura informou 

305 que encerraram a planilha da 1.JP5. Sugeriu deixar para a próxima segunda-feira a continuação 

306 da TP1. Passou ao Item 2. Assuntos Gerais: Não tratados. Prosseguiu ao Item 3. Encerramento:  

307 Não havendo mais discussões e debates, a reunião foi encerrada pela Senhora Nádia Mendes 

308 de Moura, agradecendo a presença de todos. 

VICENTE CORREIA LIMA NETO 
Subsecretário 

SUPLAN/SEGETH 

NÁDIA MENDES DE MOURA 
Coordenadora 
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