
   
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação do Distrito Federal 
— SEGETH 
Reunião de apresentação dos projetos no âmbito do Governo do Distrito 
Federal, em 2/05/2017. 

ATA DA REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS: COMPLEXO 
ESPORTIVO NORTE, NOVA SAÍDA NORTE, GRANJA DO TORTO E PARQUE 
CAPITAL DIGITAL — BIOTECH NO ÂMBITO DO GOVERNO DO DISTRITO 

FEDERAL 

	

1 	Às dezenove horas do segundo dia do mês de maio do ano de dois mil e dezessete, no SCS, 

	

2 	Quadra 06, Bloco A, 2° Andar, Sala de Reuniões — Edifício Sede da SEGETH, foi aberta a 

	

3 	Reunião de Apresentação dos Projetos: Complexo Esportivo Norte, Nova Saída Norte, Granja 

	

4 	Do Torto E Parque Capital Digital — Biotech pelo Subsecretário de Políticas e Planejamento 

5 Urbano - SUPLAN, Vicente Correia Lima Neto, que compôs a mesa juntamente com o 

6 Diretor de Novos Empreendimentos da TERRACAP, André Gomyde Porto, para deliberar 

	

7 	sobre os assuntos constantes a pauta que segue transcrita: Ordem do dia: 1.1. Abertura dos 

	

8 	trabalhos; 1.2. Informes; 1.3. Apresentação dos Projetos: Complexo Esportivo Norte, Nova 

	

9 	Saída Norte, Granja do Torto, Parque Capital Digital — BioTech. 2. Assuntos Gerais 3. _ 

	

10 	Encerramento. 1. Ordem do dia:- -1.1 'Abertura dos trabalhos. O Subsedreiário, Vicente 
. 	. 

	

11 	Correia Lima Neto, cumprimentou-  a todos e inicibfi os -trabalhos --Com-  oS seguintes 

	

12 	apontamentos: 1) Que as apresentações dos projetoS no âmbito de Distrito Federal estão sendo 

	

13 	desenvolvidos sobre o formato de parceria público-privada; 2) Que o primeiro encontro foi 

	

14 	realizado no dia 26/04/2017, com a apresentação do Subsecretário de Parcerias Público- 

	

15 	Privadas, da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal — SEF, Rossini Dias de 

	

16 	Souza, de alguns projetos que têm interferência dentro do Conjunto Urbanístico de Brasília: 

	

17 	Transbrasília, no caso interbairros, o projeto de concessão do Parque da Cidade e do Ulysses 

	

18 	Guimarães; 3) Que o segundo encontro, será de responsabilidade da TERRACAP com a 

	

19 	apresentação dos projetos do Complexo Esportivo .Norte, a Nova Saída Norte, Granja do 

	

20 	Torto e o Parque Capital Digital; 4) Que esses projetos estão em nível avançado e podem ser 

	

21 	incorporados no âmbito do Plano de Preservação. Em seguida passou ao Subitem 1.2.  

22 Informes. Não houve informes nesse item. Em ato contínuo, seguiu ao Subitem 1.3  

	

23 	Apresentação dos Projetos: Complexo Esportivo Norte, Nova Saída Norte Granja do Torto  

	

24 	Parque Capital Digital- BioTech. O Diretor de Novos Empreendimentos da TERRACAP, 

	

25 	André Gomyde Porto, agradeceu o convite e fez uma rápida contextualização sobre a 
• 

	

26 	TERRACAP. Informou que é uma empresa pública que coordena as terras do Distrito Federal 
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27 	num processo de venda muito especificamente pára o mercado imobiliário e que, obviamente,. 

28 	geram problemas à cidade, dentre eles a especulação imobiliária e o inchaço populacional! • 

29 	Revelou que no ano de 2009, a empresa começou a olhar para as terras do Distrito Federal 

30 	como oportunidades de negócios, que de um lado garanta a sua sustentabilidade, porque ao 

31 	invés de vender o terreno, o utiliza3,  como 'ativo para novos negócios que ajudem a criar uma 

32 	nova matriz econômica à cidade. Na sequência, iniciou a apresentação sobre as características 

33 	do Parque Capital Digital — BioTech, que é uma área de quase 1 milhão de m2, c que vale 

34 	quase 1 bilhão e meio de reais, c que escolheram estruturar tal projeto ao invés de apenas 

35 	repassá-lo ao merca4 imobiliário, sendo a Terracap uma sócia do projeto faendo o aporte do 

36 	terreno. Destacou que é uma boa alternativa porque o privado investe na área sem precisar 

37 	comprar o terreno, sendo esse método a chamada parceria público-privada, afirmou que não 

38 	será um condômino empresarial. Apresentou ainda, o conceito de cidades inteligentes que 

39 	estão sendo implantadas em todos os projetos da TERRACAP-e-que são compostas por quatro _ 1. - 

40 	camadas: a) o subsolo pensado no Plano Diretor com galerias técnicas; b) o solo pensado em 

41 	aspectos urbanísticos com o conceito ivorlç live and play, que seria a possibilidade demorar, -.S- 

42 	trabalhar, se divertir, estudar no mesmo local, considerando sistemas viários eficazes, a 

43 	questão da sustentabilidade ambiental, a ocupação de praças comunitárias, entre outros; c) a 4̀  

44 	infraestrutura tecnológica, por exemplo, ter uma rede de fibras óticas e um parque de 

45 	iluminação inteligente, para poder fazer coleta de dados, e com isso, ter melhor gestão do 

46 	bairro; d) uma plataforma integradora, conectada r) intemet. Complementou que a estratégia 

47 	da Diretoria da Terracap é a criação de tais bairros, que são chamados de smari villages ou 

48 	pequenas vilas inteligentes que estão sendo pensadas para serem difundidas no futuro. Em 

49 seguida, passou a palavra ao gerente de formatação de negócios da TERRACAP, João •• 

50 	Francisco Alves Veloso, para apresentação dos projetos Nova Saída Norte, Parque de 

51 	Exposições da Granja do Torto, Complexo Esportivo Norte. Sobre o projeto Nova Saída-  

.52 	Norte informou que trata da construção de uma quarta ponte, que sai da altura da UnB, 
. 	•• 	. 

53 	passando pelo Lago Norte c cheganaTaquari, bem corno construção de uma via que. 

54 chegaria na altura do Balão da Granja do Torto. A construção ocorreria baseada em uma 

55 	parceria na área do Taquari, Etapa 11 na operação financeira e, que seriam utilizados recursos 

56 	de um fundo de investimento imobiliário, para que na medida que a ponte fosse construída. 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação do Distrito Federal 
— SEGETH 
Reunião de apresentação dos projetos no âmbito do Governo do Distrito 
Federal, em 26/04/2017. 

57 	seriam aportados imóveis, cotas no fundo. , para obter o equilíbrio da operação. Ressaltou que 

58 	os estudos apresentados em 2014 serão avaliados e analisados por meio de contratação de 

59 	consultoria, que irá analisar custos da obra e se apresenta premissas realistas. Informou ainda 

60 	que pareceres de todos os órgãos que são intervenientes no projeto estão sendo requeridos, e 

61 que a maioria deles já retornaram. Destacou que o propósito desse projeto é melhorar o 

62 tráfego na região, porque há um afunilamento na ponte do Bragueto, dificultando ou até 

63 mesmo impedindo o desenvolvimento de novas áreas na região. Apontou que a vantagem 

64 	desse projeto é de compartilhar riscos com o setor privado, em uma operação de parceria em 

65 que o GDF, por meio da TERRACAP, não estaria financiando sozinho a operação, e que 

66 	seriam geradas receitas contínuas para o setor público mantendo uma transição da companhia 

67 imobiliária para a agência de desenvolvimento, onde continue futuramente investindo na 

68 	cidade de Brasília, geração de receitas acessórias com a implantação do conceito de cidades 

69 inteligentes e com outras características. Revelou que o próximo passo é a aprovação dos 

70 estudos de viabilidade que dependem da contrafação que está em curso, e também do 

71 	processo licitatório da parceria Em ato continuo, iniciou a apresentação do projeto Parque de 

72 	Exposições da Granja do Torto, com os seguintes apontamentos: 1) Que no ano de 1989 a 

73 2015 houve um Termo de Permissão celebrado entre o Governo do Distrito Federal e 

74 	Associação dos Criadores de Cavalos do Planalto - ACP, que foi revogada pelo governador 

75 em 2015, por recomendação do TCDF e Ministério Público, por não ter cumprido os 

76 	parâmetros definidos na 8.666/93; 2) Que em novembro de 2015, o Conselho Gestor publicou 

77 	a Resolução 72, que foi um chamamento de manifestação de interesse para apresentação de 

78 	projetos para o local, e houve três manifestações; 3) Que foi instituído no final de 2015 um 

79 	grupo de trabalho com objetivo de fazer a gestão transitória para que o parque não ficasse em 

80 	situação de abandono; 4) Que em março de 2017, a Terracap publicou o edital de licitação, e 

81 	está aguardando decisão do TCDF para avançar no processo licitatório; 5) Que os beneficios 

82 	do projeto são de revitalizar a área, criar um galpão de exposições, reformar as instalações 

83 	existentes, demolição de áreas condenadas, restauração das vias, construções de novas vias 

84 	internas, reforma das edificações, trabalhar o sistema de drenagem pluvial, melhorar a rede 

85 	elétrica e distribuição, trabalhar as calçadas e acessibilidade, construção do gradil e 

86 	sinalização viária, bem como trabalhar a capacitação rural com a criação de faculdade de 

I 

ç?r 
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87 	tecnologia para servir como instrumento de ligação de biotecnologia e a transferência disso ao 

88 produtor rural; 6) Que os próximos passos do processo consistem no aguardo das 

	

89 	impugnações dos editais, na continuidade no processo licitatório, e tendo êxito, na elaboração 

90 do contrato de concessão de uso. Na sequência iniciou a apresentação do projeto do 

91 Complexo Esportivo Norte, que é integrado pelo Estádio Mané Garrincha, Ginásio Nilson 

	

92 	Nelson, Complexo Aquático Cláudio Coutinho e Autódromo. Expôs que após conversa com 

	

93 	interessados no setor decidiu-se agregar as arenas, o Estádio Mané Garrincha, Ginásio Nilson 

94 Nelson, Complexo Aquático Cláudio Coutinho, chamado de Arenaplex, separados do 

95 Autódromo. Informou a intenção de estruturar parceria com a iniciativa privada para a 

96 revitalização de toda a área de 607 mil metros quadrados, trabalhando todo o paisagismo. 

97 Informou que em março de 2016 foi publicado um edital de chamamento de PMI - 

	

98 	Procedimento de Manifestação de Interesse, foram habilitadas duas empresas para participar 

	

99 	do processo, sendo que uma apenas continua. Os estudos foram entregues em novembro de 

	

100 	2016 e desde o início do ano foi contratada uma consultoria para analisar, ver a aderência, 

	

101 	premissas, se dão realistas ou não, principalmente por se tratar de um setor esportivo, muito 

102 diferente do negócio da TERRACAP que é imobiliário. Comunicou que será realizada 

	

103 	consulta pública no próximo mês, abertura da licitação em julho, e logo após, a assinatura do 

	

104 	contrato de concessão previsto para dezembro do corrente ano. Revelou ainda, que o custo 

	

105 	para manutenção do Centro Esportivo é muito elevado, em tomo e 12 milhões ao ano e como 

	

106 	a receita é insuficiente gera déficit de 10 milhões. Estima-se que com a gestão privada das 

	

107 	arenas essa situação seria equilibrada. Inteirou que a ideia do projeto é trabalhar com 

	

108 	realização de eventos e a inserção de Brasília no circuito nacional. Os estudos mostram a 

109 necessidade de trabalhar algum empreendimento imobiliário que seja superavitário e 

	

110 	compense a operação das arenas. Ainda que a intenção de ocupar uma área que fica ao lado 

	

111 	do autódromo, chamada Bulevar Monumental, que é um complexo composto por academia, 

	

112 	clinica, cinema, teatro, casa noturna, lojas, com investimento de 200 milhões, gerando 3.870 

	

113 	novos postos de trabalho e um tráfego mensal superior a 1 milhão de pessoas, além de 380 

	

114 	milhões de tributos ao longo dos 35 anos de concessão, e que p-ara a TER,RACAP, teria ao 

11.5 longo desses anos, um retomo de 150 milhões;  que é justamente o custo do empreendimento. 

	

116 	Destacou que os próximos passos será a seleção e api ovação dos estudos e que há uma 
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117 	consultoria analisando as diretrizes para definição dos parâmetros do projeto e fechamento da 

118 	modelagem final, para em seguir lançar o edital, e, futuramente, providenciar a assinatura do 

119 contrato de parceria, previsto para dezembro de 2017. Com  relação ao Autódromo 

120 	Internacional de Brasília, esclareceu que em 1995 foi assinado um termo de concessão de uso 

121 	à empresa NZ Empreendimentos com término em 2012. Em 2014 foi feito um contrato com a 

122 	Band para a realização da Fórmula Indy, entretanto, houve uma recomendação do Ministério 

123 	Público junto ao Tribunal de Contas para que se encerrasse o contrato. Esclareceu que o 

124 	autódromo nunca passou por reformas, e que o objetivo do projeto é revitalizar todo o setor, e 

125 que já há manifestação de interesse de dois grupos, e a ideia é que seja uma empresa 

126 	especializada que faça a Manutenção do local em longo prazo. Revelou que o projeto está na 

127 fase de elaboração do Termo de Referência para o lançamento do Procedimento de 

128 Manifestação de Interesse. O Subsecretário, Vicente Correia Lima Neto, agradeceu as 

129 	apresentações e abriu a palavra para intervenções dos participantes. O representante da 

130 	Agencia de Fiscalização — AGEFIS, Francisco das Chagas Leitão, questionou sobre o linear 

131 	populacional do empreendimento e o esgotamento sanitário da expansão do Taquari. Ao que 

132 	foi respondido (pessoa não identificada) que há previsão de cerca de 80 mil habitantes em 

133 uma área de 800 hectares, previsto naquela DIGA, bem como diretrizes urbanísticas 

134 	específicas. Informou ainda, que no ano passado foram feitas consultas a diversas secretárias, 

135 	órgãos, concessionárias, e que ainda não temos uma análise pormenorizada porque não existe 

136 projeto urbanístico e a discussão fica em nível de diretrizes. Revelou que tem parecer da 

137 	CAESB em relação a interferência com as redes e estão aguardando o parecer definitivo sobre 

138 o abastecimento e esgoto. O Subsecretário, Vicente Correia Lima Neto, questionou sobre 

139 	qual seria o modelo de outorga, se será da TERRACAP ou o Estado terá ainda que alocar 

140 recurso, ao que o senhor João Francisco Alves Veloso esclareceu que o edital tem a 

141 	exigência de investimento de 71 milhões por parte do privado, que operaria por 35 anos, e 

142 	pagaria 200 mil por ano, no mínimo, entretanto, frisou que ainda haverá licitação. O senhor 

143 	André Gomyde Porto esclareceu que o modelo utilizado é uma concessão precedida de obra, 

144 	em que o privado investe os 70 milhões e explora por 30 anos, e tem uma taxa mínima de 215 

145 	mil e vai ganhar a licitação quem oferecer a maior contrapartida para o GDF. O representante 

146 	do Instituto de Arquitetos do Brasil - IAB/DF, José Carlos Cordova Coutinho, questionou 

5 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação do Distrito Federal 
— SEGETH 
Reunião de apresentação dos projetos no âmbito do Governo do Distrito 
Federal, em 26/04/2017. 

147 	qual é a tentativa, o entrosamento de coordenar as ações desenvolvidas pelos órgãos de 

148 	planejamento do GDF porque o que está sendo proposto não são simples empreendimentos 

149 	isolados, mas são eixos de desenvolvimento territorial, inclusive essa salda para Taquari. 

150 Ainda qual é o grau de coordenação com esses órgãos que estão também estão tomando 

151 	decisões e realizando planos, por exemplo, tem um zoneamento econômico ecológico que foi 

152 	concluído agora, com diretrizes definidas. Tem um plano de circulação e mobilidade, que tem 

153 	decisões tomadas a esse respeito. Então, qual é a articulação, a coordenação que existe entre 

154 	os diversos órgãos do Governo, no sentido de um objetivo comum, que é o desenvolvimento 

155 	organizado do Distrito Federal, a ocupação territorial, a urbanização, porque até hoje o que 

156 aconteceu foram iniciativas isoladas. O representante da AGEFIS, Francisco das Chagas 

157 Leitão, questionou sobre quais foram os erros cometidos no Pontão que a TERRACAP 

158 	pretende não repetir nesses projetos. O senhor André Gomyde Porto respondeu que há uma 

159 distinção entre os empreendimentos que estão prontos e os que estão por vir. Citou como 

160 	exemplo, o Estádio Mané Garrincha que por conta da falta de planejamento acarretou déficit 

161 	de 12 milhões de reais por ano ao GDF para bancar um equipamento depreciado e depredado. 

162 Complementou que há três grandes investidores interessados no complexo e que os 

163 	investimentos serão aportados pela inciativa privada, e que há a preocupação em trazer 

164 	alternativas para a economia do Distrito Federal. O representante do Conselho Internacional 

165 de Monumentos e Sítios — ICOMOS, Frederico Barboza, questionou em relação a 

166 perspectiva de o próprio desenvolvimento ser feito por meio de concurso público, com 

167 participação mais eficiente e transparente da sociedade no que diz respeito a recepção de 

168 todos esses impactos, seja do Autódromo, ArenaPlex, Saída Norte e demais projetos. O 

169 senhor André Gomyde Porto revelou seu posicionamento sobre concurso público para 

170 	negócios estruturados não funcionaria, pois inviabilizaria a questão do empreendedorismo na 

171 prática. O senhor João Francisco Alves Veloso complementou que todos os projetos são 

172 	formatados considerando as diretrizes, visando maximizar o lucro balizado pelo que é 

173 	definido por tais diretrizes. O senhor 'André Gomyde Porto, trouxe que uma alternativa é 

174 	ouvir o que á população quer, ou manter o espaço público, com aumento de impostos, sem 

175 que vire business,. A senhora Lida alascarenhas Braga esclareceu que há limitações 

176 	enfrentadas quando se trata desse tipo de empreendimento que envolve negócio, são feitos 
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177 	estudos em três vertentes: viabilidade técnica, econômico-financeira e jurídico-institucional, e 

178 	é necessário atender a essas três bases. O Subsecretário, Vicente Correia Lima Neto, 

179 	esclareceu que está sendo examinado um programa de necessidades que irá balizar o negócio, 

180 	com referencial de área e o que vai ser licitado dentro do processo de concessão. O que está 

181 sendo proposto não é um projeto, e que talvez poder recomendar que seja feito concurso 

182 	público, dado à localidade do Complexo Esportivo Norte em etapa posterior a assinatura do 

183 contrato, colocar isso como um condicionante da concessão, o privado pode fazer um 

184 concurso público. A servidora da SEGETH, Josiana Aguiar Wanderley, salientou que em 

185 termos de estudos o projeto do Arenaplex não atende as expectativas, pois é composto por 

186 	blocos fechados, e que pensar em criar uma área mais densa dentro da porção daquela região 

187 é para dar vida a cidade. Com  relação ao Taquari alertou sobre a contrapartida entre a 

188 	TERRACAP e o empreendedor, onde seria trocada uma etapa inteira da região por uma ponte 

189 	que será construída. Sobre o projeto Transbrasília, revelou não ser é um projeto razoável, 

190 	questionou a validade do projeto e quanto ao impacto no território, e propôs que o estudo seja 

191 	feito de forma mais acautelada. O senhor André Gomyde Porto reafirmou que o dinheiro a 

192 	ser investido nos projetos não sairá do Governo, e sim o setor privado. Em relação ao Taquari 

193 	reforçou que ainda há necessidade de saber o custo do projeto para entender o retomo que ele 

194 terá. Complementou que os projetos estão sendo feitos com conceitos novos de cidades 

195 inteligente, e também que os arquitetos da TERRACAP estão se aprofundando em tais 

196 	conceitos. A Coordenadora da DIPRE/SUPLAN/SEGETH, Vera Maria Melillo Gamarski, 

197 questionou se os integrantes que vierem a agregar os próximos governos se atentariam em 

198 	manter os projetos com tais conceitos de cidades inteligente. O senhor André Gomyde Porto 

199 respondeu que entende tal ponto de vista, e reforçou a ideia de quem está idealizando os 

200 	projetos é o setor privado, e que, ao contrário do setor público, dá continuidade aos 

201 	planejamentos que se dispõem a fazer, e que está disposto a divulgar os conceitos de cidades 

202 	inteligente através de palestras para manter a perpetuação dos projetos. O Subsecretário, 

203 	Vicente Correia Lima Neto, complementou que se houver um projeto bem idealizado, com 

204 	uma PPP e uma concessão bem feita, garantirá a manutenção do projeto em longo prazo, e 

205 	que é uma questão de contrato entre o setor privado e público. A servidora, Josiana Aguiar 

206 	Wanderley, retomou sobre o conceito de cidades' inteligentes e propôs que o projeto 

7 
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g 

207 	incorporasse uma quinta camada que é questão urbana e a (gestão social. O senhor André 

208 	Gomyde Porto complerrientou que esse já é um viés do projeto dado que o projeto intitulado 

209 	Rede Brasileira de Cidades Inteligentes e Humanas. Aproveitou a oportunidade e convidou a 

210 	equipe técnica da SEGETH para uma reunião com IPHAN, TERRACAP, entre outros, no dia 

211 	10 de maio, com objetiYo de.  conversarem sobre o assunto e tentarem uma solução rápida, 

212 pois não há mais recursos para manter o estádio nos moldes que estão sendo usados 

213 	atualmente. O senhor João Francisco Alves Veloso destacou que a urgência do Arenaplex é a 

214 questão financeira, uma vez que a Terracap está arcando com o custo de manutenção do 

215 	complexo esportivo, o tempo de governo -que está se esgotando,'
z 
 o que inviabilizaria a: 

216 	inicialização do projeto e o investidor, que já está em conversa com a TERRACAP desde 

217 	2015, e está criando incertezas. Sem mais questionamentos, o Subsecretário Vicente Correia 

218 	Lima Neto agradeceu a participação do Diretor André Gomyde Porto e sua equipe. Em 

219 	seguida passou ao item.  3. Assuntos Gerais. Não houve assuntos nesse item. Item 4.  

220 Encerramento. Sem mais assuntos a tratar, o Subsecretário Vicente Correia Lima Neto 

221 	agradeceu a presença de todos e encerrou a reuni" 

VICENTE CORREIA MA NETO 
Subsecretário 

SUPLAN/SEGETH 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008

