
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. 

ATA DA REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS: CENTRO DE 
CONVENÇÕES, PARQUE DA CIDADE E TRANSBRASILIA NO ÂMBITO DO 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

	

1 	Às dezenove horas do vigésimo sexto dia do mês de abril do ano de dois mil e dezessete, no 

2 SCS, Quadra 06, Bloco A, 2° Andar, Sala de Reuniões — Edificio Sede da SEGETH, foi 

	

3 	aberta a Reunião de Apresentação dos Projetos: Centro de Convenções, Parque da Cidade e 

	

4 	Transbrasília no âmbito do Governo do Distrito federal — GDF, pelo Secretário Adjunto da 

5 Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação - SEGETH, Luiz Otavio Alves 

	

6 	Rodrigues, que compôs a mesa juntamente com o Subsecretário de Politicas e Planejamento 

7 Urbano — SUPLAN/SEGETH, Vicente Correia Lima Nete e o Subsecretário de Parcerias 

	

8 	Público-Privadas, da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal — SEF, Rossini Dias 

	

9 	de Souza, para deliberar sobre os assuntos constantes a pauta que segue transcrita: 1. Ordem 

	

10 	do dia: 1.1. Abertura dos trabalhos; 1.2. Informes; 1.3. Apresentação dos Projetos: Parque da 

	

11 	Cidade, Centro de Convenções e Transbrasília, Palestrante: Rossini Dias de Souza - 

	

12 	Subsecretário de Parcerias Público-Privadas, da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito 

	

13 	Federal — SEF 2. Assuntos Gerais 3. Encerramento. 1. Ordem do dia: 1.1. Abertura dos 

14 trabalhos: O Secretário Adjunto, Luiz Otavio Alves Rodrigues, iniciou os trabalhos 

	

15 	cumprimentando a todos, justificou a ausência do Secretário de Estado Thiago Teixeira de 

	

16 	Andrade. Infomou que acontecerá duas reuniões para apresentação das PMIs que podem se 

17 tornar PPP — Parceria Público-Privada, de alguns equipamentos do CUB — Conjunto 

	

18 	Urbanístico de Brasília e que terá impacto na relação de alteração de usos e parâmetros. A de 

19 hoje, está sob a supervisão do Subsecretário Rossini, que trata dos projetos do Centro de 

	

20 	Convenções, Parque da Cidade e Transbrasília. A segunda reunião será de responsabilidade 

	

21 	da TERRACAP com a apresentação dos projetos do Complexo Esportivo do Estádio, Saída 

22 Norte, o Capital da Biotec e a Granja do Torto. Em seguida, passou a coordenação dos 

	

23 	trabalhos ao Subsecretário Vicente Correia Lima Neto e se retirou da reunião para cumprir 

	

24 	outra agenda. O Subsecretário, Vicente Correia Lima Neto, explicou sobre a dinâmica da 

	

25 	reunião: Inicialmente o Subsecretário Rossini abordará sobre a questão processual da PMI - . 

	

26 	Procedimento, de Manifestação &interesse;  os procedimentos .e qual situação atual desses 

	

27 	processos de concessão Em seguida será apresentado o Plano de Uso .e Ocupação para o. 

	

r:s 	- 	idade, em elaboraçãe desde 20i 3 ;:' duQ,1 	 Interba;rros, que 
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29 	incorpora diretrizes urbanísticas, desenvolvidas pela SEGETH, e que serão utilizados como 

30 	referência para o desenvolvimento do PIM. Subitem 1.2. Informes: não houve informes. Em 

31 	ato contínuo passou ao Subitem 1.3. Apresentação dos Projetos: Parque da Cidade Centro de 

32 	Convenções e Transbrasilia: O Subsecretário, Rossini Dias de Souza, deu início a 

33 apresentação exaltando os es'forços do GDF para alavancar concessões e PPPs, que vêm 

34 substituir a incapacidade que os entes federados (União, Estados e Municípios) têm de 

35 	realizar seus investimentos. No DF, particularmente, vivemos uma situação que certamente é 

36 	de conhecimento de todos, pois temos um comprometimento dos recursos públicos entre folha 

37 de pagamento e despesas de custeio da ordem de 96%, sobrando 4% para investimentos. 

38 Ressaltou que a sociedade precisa que investimentos sejam feitos e que a alternativa mais 

39 	alvissareira para suprir essa incapacidade dos Estados é a parceria com o setor privado. Em 

40 	continuidade, destacou sobre o andamento dos projetos: a) Parque da Cidade e o Transbrasília 

41 	estão em fase denominada de PMI — Procedimento de Manifestação de Interesse, sendo que é 

42 	nessa fase que o setor privado apresenta o estudo, o Estado o avalia junto à população, por 

43 	meio de consulta pública, e por último passa por avaliação do Tribunal de Contas, para que se 

44 	torne um processo licitatório; b) O Centro de Convenções encontra-se em fase de licitação. 

45 Informou que para o Parque da Cidade o projeto prevê a revitalização, modernização, 

46 	manutenção e operação e que duas empresas foram autorizadas a desenvolver os estudos, com 

47 	prazo de conclusão para 5 de junho. Ressaltou ainda, que esse prazo não é conclusivo, pois 

48 	sem a publicação do Plano de Ocupação, a empresa não tem condições de terminar o estudo, 

49 	por isso é imprescindível que seja feito num prazo razoável. Continuou sua apresentação 

50 	dizendo que o projeto do Centro de Convenções é o mais adiantado, mesmo após o Tribunal 

51 de Contas determinar a suspensão, alegando correções nas documentações e em diversos 

52 	apontamentos. Revelou que trabalharam para corrigir esses apontamentos, que o contrato 

53 	parcial revisado foi entregue ao Tribunal de Contas e será possivel licitar o Centro de 

54 	Convenções ainda nesse semestre. Complementou que é uma concessão de ordem pública e 

55 	que assume o desafio de alavancar a ocupação do Centro de Convenções. O Subsecretário, 

56 	Vicente Correia Lima Neto, sugeriu que fosse aberta a palavra aos participantes, para em 

57 	seguida dar continuidade a apresentação. A representante do Instituto Histórico e Geográfico 

58 	do DF -- IHG/DF, Vera Lúcia Ferreira Ramos, questionou sobre uma proposta que envolve 

\\ 
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59 	ampliação fisica, restaurantes e estacionamentos do Centro de Convenções não chegou a ser 

60 	apreciada no Conselho de Planejamento Territorial e Urbano — CONPLAN, pois apresentava 

61 pendências. Ao que o Subsecretário, Rossini Dias de Souza, esclareceu que o projeto é 

62 	muito mais de reforma fisica do equipamento do que ampliação. Ainda há uma proposta de 

63 	recuperação da Praça dos Namorados e, em relação ao restaurante, optou-se não por incluir, 

64 nesse momento, como investimento obrigatório da empresa, pois talvez inviabilizasse o 

65 	processo. Não obstante o fato de que se a empresa resolver ao longo da concessão construir o 

66 restaurante, além de ter um projeto praticamente pronto, o Estado pode auferir, porque o 

67 modelo é de uma receita variável, o valor de outorga variável, o Estado pode auferir um 

68 percentual dessa renda do restaurante. O Subsecretário, Vicente Correia Lima Neto, 

69 	questionou com relação ao modelo de outorga, que no caso não seria uma PPP, e sim uma 

70 	concessão simples. Ao que o Subsecretário, Rossini Dias de Souza, respondeu que se trata de 

71 uma concessão de obra pública, onde o Estado não fará qualquer investimento financeiro, 

72 	pelo contrário, ele terá uma receita inicial de outorga fixa por força do contrato, que obriga a 

73 	empresa pagar anualmente um percentual da sua receita para o GDF. A senhora Vera Lúcia 

74 Ferreira Ramos indagou sobre a existência de cláusulas nessas PPPs que impõem que 

75 qualquer alteração, ou aquelas não previstas, sejam submetidas aos órgãos de patrimônio. 

76 Ressaltou que todas interferem e impactam de alguma forma na questão do patrimônio 

77 cultural. Ao que o Subsecretário Rossini Dias de Souza respondeu afirmativamente. Para 

78 	qualquer mudança, até porque para executar qualquer projeto terá que obter as licenças junto 

79 	ao Estado. O representante da Agência de Fiscalização — AGEFIS, Francisco das Chagas 

80 Leitão, consultou se houve o cuidado de inserir a observância ao Plano Diretor de 

81 	Publicidade nessas parcerias, pois geralmente envolvem contrapartida em publicidade, 

82 	vinculação de outdoors na área externa de edificios, em áreas públicas, e particularmente o 

83 	Centro de Convenções está no Eixo Monumental, em uma área em que isso é absolutamente 

84 	restrito, pelo menos nas suas áreas externas. E como sabemos que há uma grande expectativa 

85 dessas empresas em auferir' lucro mediante vinculação de pálicidade, sobretudo, em área 

86 	pública. Ao que o 'Subsecretário, Rossini Dias de Souza-, afirmou que todo o projeto tem gim 

/7 	ser de acordo com!  o ProneSsu 'estabelêéido no Governo do Distrito' Féderal,' do que noháia a 

.88 	questão da Publiciidade. 'Atentou ainda:, sobre o fató de que o 'projeto não se trata de 
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89 	privatização, e sim de concessão, ou seja, o Cento de Convenções vai para o setor privado 

90 por um tempo determinado, mas voltará ao domínio público futuramente. Na sequencia, 

	

91 	iniciou apresentação do projeto Transbrasilia e fez os 'seguintes apontamentos: a) Que também 

	

92 	foi feito um processo de PMI, em que o objeto é o desenvolvimento, implantação, operação e 

93 manutenção da via; B) Que um consorcio de 11 empresas do Distrito federal concluiu e 

	

94 	entregou os estudos no dia 12 de abril; c) Que o projeto está em fase de preparação de nota 

95 técnica e, logo após, será avaliada por um grupo de trabalho composto por servidores da 

	

96 	SEGETH, TERRACAP, IBRAM, METRO, entre outros; d) Que traz investimento da ordem 

	

97 	de mais de 2 bilhões; e) Que propõe criação em torno de 80.000 empregos fixos; f) Que se 

98 propõe integração dos parques e na inversão de fluxo de pessoas que se dirigem ao Plano 

	

99 	Piloto diariamente e retornam ao final do dia; g) Que pela sua magnitude, robustez é o maior 

	

100 	projeto em gestação no âmbito do Distrito Federal. A senhora Vera Lúcia Ferreira Ramos 

	

101 	questionou qual foi o critério principal do Governo para fazer esse investimento robusto em 

102 uma obra rodoviarista que traz ao Conjunto Urbanístico de Brasília mais concentração e 

	

103 	estimula empregos e serviços, ao invés de descentralizar, sendo essa característica precipua da 

	

104 	criação da capital, promover o desenvolvimento e ser indutora de desenvolvimento da Região 

	

105 	Centro-Oeste. O Subsecretário, Rossini Dias de Souza, esclareceu que não haverá 

	

106 	investimento público nas obras da Via Transbrasilia, e que o governo vai ceder a faixa de 

107. servidão da linha de alta tensão, que ao ser enterrada vai ser liberada e disponível Essa área é 

108 da TERRACAP e hoje não tem nenhuma destinação do Estado do ponto de vista de 

	

109 	possibilidade de venda de lote, de arrecadação de IPTU, Atualmente não tem nenhum retorno 

- 110 financeiro ao Estado. Complementou que a via não tem um conceito de via expressa, não 

	

111 	sendo uma via feita para resolver problema de trânsito ou de mobilidade urbana. Com  relação 

112 à questão da concentração, o projeto tem um viés de proporcionar em torno de 80.000 

113 empregos fixos, em várias regiões administrativas, a exemplo de Taguatinga, Guará, 

• 114 	Samambaia, entre outras. O Subsecretário, Vicente Correia Lima, complementou que a • 

	

115 	Interbairms propõe criar algumas centralidades ao longo da via que permitam maior fluidez, a 

• 116 	exemplo da Estrada Parque, EF'TG, EPCL, EPNB. Ressaltou que o enquadramento desse 	• 

	

117 	projelo como via expressa causaria-  sérios problemas, pois criaria facilidade para o condutor. • 

	

118 	de automóveis, o que iria contra todo a política do Governo, de criação de políticas para • 
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119 ampliar a condição de mobilidade não motorizada e fortalecer investimentos de transporte 

	

120 	público coletivo, entre outros. A senhora Vera Lúcia Ferreira Ramos questionou se o custo- 

	

121 	beneficio seria vantajoso, se não seria mais viável que essa PPP fosse aplicada em outro tipo 

	

122 	de ação ou projeto, que trouxesse maior mobilidade. O Subsecretário, Rossini Dias de Souza, 

	

123 	esclareceu que existem outras iniciativas, que ainda não estão materializadas em estudos 

124 autorizados, mas que acompanham o Plano Diretor de Mobilidade Urbana. Em seguida, o 

	

125 	Subsecretário, Vicente Correia Lima, iniciou a apresentação do Plano de Uso e Ocupação do 

	

126 	Parque da Cidade contextualizando-o historicamente desde a inauguração (no ano e 1978) até 

	

127 	os dias atuais. Salientou que trata de um plano entendido como um instrumento de gestão, 

	

128 	particularmente para o controle de uso e ocupação desse espaço urbano, prevendo elementos 

	

129 	de administração de expansão e de orientação aos agentes públicos e privados, que atuam na 

	

130 	gestão do parque urbano, com finalidade de se manter preservado e sustentável. Ressaltou que 

	

131 	a metodologia criada pelo Grupo de Trabalho de 2013 partiu da avaliação da minuta original 

	

132 	do Plano Diretor e, também, do projeto original e fez os seguintes apontamentos: 1) Que foi 

133 realizado diagnóstico com as demandas tanto da comunidade quanto dos permissionários e 

	

134 	concessionários atualmente existentes no parque; 2) Que foi feita avaliação da situação dos 

135 equipamentos implantados do sistema viário interno; 3) Que a premissa do plano é a 

	

136 	preservação e valorização do projeto original e suas características como sendo uma estrutura 

137 urbana voltada para o lazer e esporte amador, com a premissa de integração do parque à 

138 cidade existente e consolidada, chegando ao nível de criação do instrumento de gestão 

	

139 	flexível com a participação da sociedade; 4) Que foi feito levantamento dos equipamentos de 

	

140 	recreação, lazer, esportivos, multiuso (estacionamentos), culturais (complexo cultural, teatro 

	

141 	so ar livre, praças das fontes e museu das águas) e administrativos (administração do Parque, 

	

142 	central de segurança, área de piscicultura e o posto policial); 5) Que as construções dos 

	

143 	edificios do museu das águas e do complexo cultural ainda irão acontecer. 6) Que em 2014 foi 

	

144 	encaminhado para análise do 1PHAN dois questionamentos, o primeiro com relação a taxa de 

	

145 	ocupação da proposta original, que era de 4,1%, variando em 4 a 4,1% da área total do parque 

	

- 146 	com áreas para ampliação futura, e o outro referente à distribuição dos equipamentos 

	

147 	destinadas à alimentação; 7) Que O IPHAN retornou a análise em 2016 e ficou equalizado 

148 que os equipamentos voltados a alimentação seriam equipamentos de apoio, e a ocupação 
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149 	máxima foi reduzida de 4.1% a 2,5%; 8) Que a área total de ocupação com construções é de 

150 	1.7% de toda a poligonal do parque, nos seus 373 hectares, 6.6 são áreas atualmente 

151 	ocupadas. Acrescentou que com a proposta a ampliação da área passaria de 1.7 para 2%, após 

152 implantando todo o complexo cultural, as edificações e restaurantes, sendo esse o 0,3% 

153 adicional. Lembrou que a ocupação máxima de 2,5% seria uma expectativa de ocupação 

154 futura, que não estaria contemplada dentro do parque, mas o Plano de Ocupação abre a 

155 	possibilidade de gestão compartilhada. A senhora Vera Lúcia Ferreira Ramos questionou 

156 sobre a possibilidade de remanejar algum equipamento cultural para a 901 Norte, por 

157 	exemplo, saindo do parque, pois o uso é institucional no local. Ao que o Subsecretário, 

158 Vicente Correia Lima, diz ser uma sugestão interessante. Salientou que a TERRACAP 

159 	reenviou a solicitação para que a Secretaria informe as novas diretrizes de ocupação para a 

160 	901. O senhor Francisco das Chagas Leitão salientou que a ideia inicial é recuperar o 

161 	projeto de Burle Man para o parque, complementando aquilo que não foi feito, sendo esse 

162 	centro cultural uma zona inteira do Plano Diretor que não foi implantada. O Subsecretário, 

163 	Vicente Correia Lima, enfatizou que o Plano de Uso e Ocupação deveria ir para consulta 

• 164 pública, pois a comunidade não participou ativamente, e portanto, não tem conhecimento total 

165 	do processo. Na sequencia, o Diretor Bruno Ávila, da Subsecretaria de Gestão Urbana — 

• 166 DIRU/COINST/SUGEST/SEGETH, lembrou que a apresentação do Subsecretário Rossini 

167 	•tratou dos aspectos financeiros e jurídicos da PPP, e que na sua será abordado os aspectos 

168 	urbanísticos. Salientou que a previsão legal das diretrizes urbanísticas, que são do Plano 

169 	Diretor e da própriatei 6.766, devem ser solicitadas ao Distrito Federal para o sistema viário, 

• 170 traçado dos lotes, passos livres, entre outros, também que o PDOT complemente a 

171 	necessidade de que a diretriz incorpore a questão dos coeficientçs, enfim, os parâmetros 

172 	urbanísticos. Informou que essas diretrizes estão no 5 ITURB, as do ano de 2017 ainda estão 

• 173 . sendo compiladas para serem inseridas no sistema, mas que estão disponíveis tanto para 

'174 	download como,  para consulta. Sobre a questão da previsão da Interbairros, foi feita uma 

'175 análise de integração global, usando o sofhvare específico, para averiguar o impacto da 

176 	integração metropolitana da via. Complementou que com a conexão da via a EP1A, mudou-se 

• J77 o padrão de integração, principalmente da álea dc Taguatinga, Arniqueiras,e ci começo de 

,178 Samambaia, tomando-a uma área de autointegração no nível metropolitano, deslocando o 
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179 	desenvolvimento para esta área. Salientou que foram considerados os aspectos que orientaram 

180 	a elaboração da diretriz do ponto de vista ambiental, mantendo os conectores ambientais, a 

181 	questão do sistema de parques, a adequação no caso de sistema de saneamento não foi tratada 

182 	diretamente na diretriz, mas foi tratado de forma precisa pela PPP juntamente com a CAESB 

183 	e a ADASA. Reforçou sobre a questão de mobilidade, que não se trata de uma via expressa 

184 	algo que está explícito no corpo do texto da diretriz, também a questão da infraestrutura 

185 	cicloviária, calçadas e travessias para pedestres. Ressaltou a questão social, inserindo o 

186 	componente social da responsabilidade de se ter 1.470 hectares de área pública disponível, do 

187 	Guará até Samambaia, e a possibilidade de ser revertida em beneficio para a população, 

188 	inserindo a questão da habitação de interesse social com base no Plano Diretor e em outras 

189 disposições normativas. Sobre a metodologia de trabalho informou que foram realizadas 

190 	oficinas e reuniões internas com SEGETH, TERRACAP e SEFAZ, para construção de uma 

191 proposta conjunta com o corpo técnico sobre a questão de levantamento do PDOT, 

192 	diagnóstico do ZEE e estudos técnicos específicos de cada área. Salientou que a intenção da 

193 Transbrasilia é de ser o instrumento de conexão que conecte Samambaia Norte com 

194 	Samambaia Sul, do Guará I ao Guará II, de Águas Claras com Amigueiras, unir todos esses 

195 	territórios que estão segregados. Ponderou que a visão que se espera com essas diretrizes é de 

196 mais de 25 quilômetros de ciclovias, lotes da CODHAB para atender o déficit de 14.000 

197 unidades habitacionais, sistema de parques conectados e um tecido urbano conectado que 

198 promova a mobilidade ativa. O senhor Francisco das Chagas Leitão questionou sobre o 

199 	processo individual em que cada trecho dos diversos setores e territórios enfrentaria, pois 

200 terão que demonstrar a sua viabilidade técnica e financeira. Ao que a representante da 

201 	Sociedade Civil, Janaina Domingos Vieira, esclareceu que todo o empreendimento vai ter 

202 	apenas uma aprovação, todos os estudos serão feitos para toda a poligonal, assim, todo o 

203 	estudo de drenagem de água, esgoto e energia é feito para a poligonal inteira. O Subsecretário, 

204 	Vicente Correia Lima, reforçou que esse é um projeto que será implantado ao longo de 20 - 

205 	30 anos. Em seguida, uma das participantes (não identificada) questionou quanto como a via 

206 	irá se sustentar, já que terá um custo, ao que O Subsecretário, Rossini Dias de Souza, 

207 	respondeu que o ativo desse projeto é a terra e que a TERRACAP terá uma participação no 

208 	empreendimento, na receita da venda das unidades, mas não será sócia. Na sequencia houve 

7 
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209 	outro questionamento (não identificado) em relação ao licenciamento ambiental e como será 

210 	feita a de reposição arbórea. O Subsecretário, Rossini Dias de Souza respondeu que as 

211 	diretrizes ambientais estão sendo tratadas e, portanto, não divuldagas e publicadas. O 

212 	Subsecretário, Vicente Correia Lima Neto, reforçou que pela regra da atual supressão 

213 	vegetal é 1 para 30 e 1 para 10, e todo licenciamento ambiental, todo o custo, todo ônus do 

214 	licenciamento é do empreendedor. A senhora Janaina Domingos Vieira completou que no 

215 	projeto está previsto a requalificação de oito parques, incluindo revegetação, equipamentos, 

216 	entre outros. Informou ainda, que todo o estudo para o licenciamento ambiental será utilizado 

217 	e que o quantitativo de árvores que é preciso para requalificar o parque é a compensação 

218 	ambiental do empreendimento. Sem mais questionamentos, o Subsecretário Vicente Correia 

219 	Lima Neto agradeceu a participação do Subsecretário Rossini Dias de Souza e sua equipe. 

220 	Para finalizar, Subsecretário Rossini Dias de Souza agradeceu o convite e fez um ultimo 

221 	registro com relação ao Parque da Cidade. Informou que houve um trabalho em conjunto com 

222 	as empresas autorizadas que trouxeram contribuições sobre o Plano de Ocupação e que seriam 

223 	encaminhadas à SEGETH. Item 2. Assuntos Gerais: Não houve assuntos nesse item. Item 3. 

224 	Encerramento: Sem mais assuntos a tratar, o Subsecretário Vicente Correia Lima Neto 

225 	agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. 

LUIZ OT 	 S RODRIGUES 
djunto 

VICENTE CO 	IMA NETO 
Subsecretário 

SUPLAN/SEGETH 
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