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ATA DA 29* REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DO PLANO DE PRESERVAÇÃO 

DO CONJUNTO URBANISTICO DE BRASÍLIA - PPCUB 

	

1 	Às quinze horas do vigésimo quarto dia do mês de julho do ano de dois mil e dezessete, no 

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

3 Gestão do Território e Habitação — SEGETH, foi aberta, pelo Subsecretário de Politicas e 

	

4 	Planejamento Urbano — SUPLAN/SEGETH, Vicente Correia Lima Neto, a 29" Reunião da 

	

5 	Câmara Técnica do Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília — PPCUB, que 

	

6 	contou com a presença dos técnicos do Grupo de Trabalho da SUPLAN, instituído por meio 

	

7 	de Portaria n° 15, de 23/02/2016, bem como de representantes da sociedade civil advindos do 

	

8 	CONPLAN e do CCPPTM, instituída por meio da Portaria n° 59, de 30/07/2016, para tratar 

9 dos assuntos constantes da pauta a seguir transcrita: 1. Ordem do dia: 1.1. Abertura dos 

	

10 	trabalhos; 1.2. Informes; 1.3. Aprovação das Atas da 20", 21" Reunião da Câmara Técnica 

11 realizadas nos dias 24/04 e 29/05, respectivamente; 1.4. Apresentação das propostas em 

	

12 	elaboração: diretrizes urbanísticas para a Quadra 901 Norte; plano de uso e ocupação para o 

13 SRPN; 1.5. Continuidade da leitura da proposta para Planos, Programas e Projetos do 

	

14 	PPCUB. 2. Assuntos Gerais; 3. Encerramento. O Subsecretario, Vicente Correia Lima Neto, 

	

15 	iniciou os trabalhos agradecendo a presença de todos e passou ao Subitem 1.3. Aprovação das 

	

16 	Atas da 20,  2P Reunião da Câmara Técnica realizadas nos dias 24/04 e 29/05. As atas foram 

17 aprovadas sem ressalvas. Em ato contínuo, passou ao Subitem 1.4. Apresentação das 

18 propostas em elaboração: diretrizes urbanísticas vara a Quadra 901 Norte; plano de uso e 

	

19 	ocupação para o SRPN; 1.5. Continuidade da leitura da proposta vara Planos. Programas e 

	

20 	Projetos do PPCUB. Informou que em função das discussões em relação ao Plano, Programa 

	

21 	e Projetos, foi colocado na pauta, as diretrizes urbanísticas da Quadra 901, elaborada pela 

	

22 	Equipe da Coordenação de Presprvação, bem como o Plano de Uso e Ocupação para o Setor 

23 de Recreações Público Norte. Destacou que serão apresentados três projetos que estão em 

	

24 	desenvolvimento no âmbito da Secretaria, especificamente na Coordenação de Preservação e 
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25 	de Projetos. O primeiro, trata das diretrizes da Quadra 901; o segundo, do Plano de Uso e 

26 	Ocupação do Solo do Setor de Recreações Pública Norte, e o terceiro, o Projeto Orla. Sobre o 

27 Projeto da Quadra 901 fez os seguintes apontamentos: 1) que partiu de uma demanda da 

28 TERRACAP, que solicitou diretrizes urbanísticas para a área; 2) que foi desenvolvido na 

29 	gestão anterior com configuração de conexão ao Setor Hoteleiro; 3) que trazia outro padrão de 

30 	ocupação que não era do Setor de Grandes áreas Norte — SGAN; 4) que houve a publicação 

31 	da Portaria 166/ 2016 que limitou o padrão de ocupação e altura; 5) que se tem o controle de 

32 	gabarito que limita o que se pode fazer nesse espaço; 6) que a proposta anterior foi descartada 

33 	e iniciaram as discussões do padrão de ocupação daquela área; 7) que faz parte do contexto do 

34 	SGAN; 8) que estão fazendo a complentação de um parcelamento que estava há muito tempo 

35 	vazio; 9) que os espaços subutilizados sejam efetivos de uso, de de forma a garantir uma 

36 	função social dos espaços urbanos, acrescentando um elemento de homogeneidade do tecido. 

37 	Ressaltou que foram esses argumentos utilizados para solicitar à Comissão Interinstitucional, 

38 	responsável pela análise, avaliação e dispensa ou não do Estudo de Impacto a Vizinhança — 

39 	EIV. Informou que ainda não obtiveram retomo, porém, segundo o coordenador da área, a 

40 	Comissão vai deliberar a dispensa solicitando várias recomendações para serem incorporadas 

41 nas diretrizes urbanísticas, que são mais de cunho ambiental e urbanista na parte de 

42 	permeabilidade do solo. O representante do Sindicato da Indústria da Construção Civil do 

43 	Distrito Federal — SINDUSCON/DF, João de Carvalho Accioly, perguntou se o inciso que 

44 	dispensa do EIV, previsto em planos anteriores, ficou limitado a uma determinada área ou 

45 	dimensão, quando o corte era muito grande. O Subsecretario, Vicente Correia Lima Neto, 

46 	informou que é o art. 49, e que o EIV tem as condições, pois deixa claro que a proposta tem 

47 	estudo urbanístico, plano de uso e ocupação aprovado e estudo ambiental, dispensando, assim, 

48 	o EIV. Ao que o senhor João de Carvalho Accioly lembrou que houve intensas discussões a 

49 	época, sobre os empreendimentos que mesmo sendo de grande porte não ficariam dispensados 

50 de EIV, mesmo que dentro do gabarito e do uso previsto originalmente. A Diretora da 

51 Coordenação de Preservação — DIGEB/DIPRE/SUPLAN, Josiana Aguiar Wanderley, 

52 	informou que a proposta foi apresentada à Câmara e houve alterações. Ressaltou que já existe 

53 	norma do setor e será necessário fazer o parcelamento. O Subsecretario, Vicente Correia 

54 	Lima Neto, complementou que está na Lei, e que há casos de enquadramento de EIV, que 
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55 	está no art. 4, que fala das condições de exigência. Observou que toda a construção feita junto 

56 	a equipe do EIV foi de finalizar o projeto do setor, mantendo a norma que é anterior a Lei do 

57 	EIV e utilizar esse marco até aprovação do novo documento. Acrescentou que a justificativa 

58 	colocada para dispensar o EIV do parcelamento, não dispensará o EIV dos empreendimentos 

59 	que serão implantados no local. O senhor João de Carvalho Accioly destacou que 

60 	dependendo do tamanho do lote do parcelamento vai ser dispensado automaticamente o EIV, 

61 	e demonstrou preocupação em relação às quadras 901, se ficará para quem comprar um lote 

62 	fazer o LIV. O Subsecretario, Vicente Correia Lima Neto, explicou que por isso não faz 

63 	sentido a lógica do EIV para parcelamento, pois o impacto no empreendimento precede de 

64 	estudo urbanístico e licença ambiental, e que todos esses pontos de impacto, de implantação 

65 	faz parte dos riscos próprios de licenciamento. Ressaltou que consta da Lei que se for feito o 

66 	EIV prévio ao parcelamento e o estudo respectivo, e a edificação for implantada estará 

67 	dispensado. Acrescentou que estão complementando o setor, e no caso da Quadra 901, 

68 	permite um conjunto de uso e que estão solicitando a dispensa do EIV do parcelamento. A 

69 	Diretora Josiana Aguiar Wanderley destacou que existe o EIV do parcelamento porque há o 

70 	licenciamento ambiental e não tem a análise urbanística. O Subsecretário, Vicente Correia 

71 	Lima Neto, respondeu que quando o Estado elabora um projeto, incorpora diversos elementos 

72 	de análise urbana na proposta de parcelamento e, além disso, faz uma aprovação, não há 

73 	necessidade de licenciar urbanisticamente algo que ele mesmo aprova. Complementou que a 

74 	Lei do EIV precisa ser revista. Complementou que diversos elementos serão incorporados no 

75 	projeto, tendo um rito de licenciamento ambiental próprio, e que não está dispensando as 

76 	esferas de aprovação. Em seguida, deu continuidade à apresentação: 10) que um dos pontos 

77 	apresentado na demanda da TERRACAP foi com relação ao parcelamento ser em um único 

78 	grande lote; 11) que foi apresentado ao IPHAN que fosse constituído uma via pública na 

79 	transição e na conexão do Setor de Recreação Pública Norte junto com o Setor Comercial. 

80 	Informou que estão aguardando a ata do GTE composto pelo IPHAN, SEGETH, AGEFIS e 

81 	Cultura, para que sejam incorporadas às diretrizes; 12) que a Quadra 901 é um ponto de 

82 	conexão entre o Setor Comercial Norte e o Setor de Recreações Pública Norte, sendo um 

83 	espaço que garante a permeabilidade de circulação e conectividade; 13) que tem exigência de 

84 	uma malha de circulação cicloviária interna, conectando as ciclovias que existem nas 700 e 
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85) 	incorporando-a dentro , do Setor de Recreações Pública Norte; 14) que está previsto a 

	

86 	continuidade da via que fica entre o Setor de Rádio e TV com a Quadra 502; 15) que será 

	

87 	mantida taxa de ocupação máxima de 100(cem), com número de pavimentos igual a 3 (três), 

4,88 com gltuid máxima de 9,5m , exceto templos que tenham altura máxima de 12 (doze) metros, 

	

89 	mantendo uma taxa de ocupação máxima de 40 (quarenta) e uma taxa de mobilidade mínima 

	

90 	de 30; 16) %que é optativo o uso da cobertura basicamente para restaurantes e auditórios 

	

s p1 	limitada a 40% da área da laje para a cobertura, que esta poderá ultrapassar os 9,5m; 17) que a 

	

92 	destinação para órgãos da administração pública direta e indireta, no âmbito federal, estadual 

	

93 	e municipal; bem éomo instituições beneficentes, educacionais, culturais, religiosas e 

	

94 	associações de classe, empresas de pesquisa científica, de computação ou processamento de 

	

95 	dado; centros, de saúde, postos de saúde, ambulatórios, clínicas e unidades integradas de 

	

96 	saúde! Sendo esse o conjunto normativo que a NGB 01/86 permite para o SGAN. O senhor 

97 = João de Carvalho Accioly observou que há diferença entre taxa de área verde para taxa de 

98 permgabilidade, sugeriu ser taxa de área verde, e não permeabilidade. O representante da 

	

4 	99 	Agência de Fiscalização do Distrito Federal - AGEFIS, Francisco das Chagas Leitão, 

	

100 	informou que na NGB consta como taxa de área verde. O Subsecretário, Vicente Correia 

	

101 	Lima Netc;,)  apresentou como diretriz a questão da proibição do cercamento das unidades 

	

102 	imobiliárias e qualquer espécie, favorecendo a permeabilidade e a conectividade total, em 

	

103 	razão da localização central e privilegiada da Quadra 901. Acrescentou que a informação que 

	

104 	deve constar no MDE é a proibição de publicidade interna ao lote que fique visível a partir do 

	

105 	Eixo Monumental, para evitar empresas cegas destinadas a painéis publicitários. Informou 

	

106 	ainda, que são onze diretrizes e que estão aguardando o retomo do GTE para incorporar as 

	

107 	recomendações da Comissão do EIV, para então, ser encaminhado à Coordenação de Projetos 

	

108 	para desenvolver o projeto de parcelamento, e logo após seguirá à TERRACAP e ao FBRAM 

	

109 	para licença ambiental e IPAHN. O senhor João de Carvalho Accioly solicitou que a Quadra 

110 901 seja tratada da mesma forma e padrão que as 900, em termos de mudança de uso, 

	

111 	cobrança de ()NAU', entre outros. Ao que o Subsecretário, Vicente Correia Lima Neto, 

	

112 	respondeu que o projeto de parcelamento da 901 sairá antes da mudança da Norma do Plano 

	

113 	de Preservação, e que num primeiro momento vale à NGB 01/86. O representante da Agência 

114 de Desenvolvimento do Distrito Federal - TERRACAP, Giulliano Magalhães Penatti, 
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115 questionou se na 901 seria, também, aplicado o uso residencial. Ao que o Subsecretário, 

116 	Vicente Correia Lima Neto, respondeu não ter essa resposta. A princípio, não vê restrição, 

117 	pois a discussão é revitalizar, bem como trazer habitação ao Setor Comercial. Na sequencia, 

118 	passou à apresentação do Setor de Recreação Pública Norte, em que a TERRACAP abriu a 

119 MLP - Manifestação Pública de Interesse, e que foi elaborado um conjunto de valores de 

120 referência observando a taxa de ocupação e a característica do setor necessárias para 

121 	viabilizar o negócio, de tal forma que a TERRACAP deixe de gastar um valor X anual para 

122 manutenção do estádio, dentro da lógica financeira da parceria público/privada, e como 

123 contrapartida o concessionário passará a utilizar não somente o estádio, mas todas as 

124 	edificações que compõem o negócio, com destinação para comércio, serviços e institucional. 

125 Informou que a partir do plano de negócio apresentado, foi realizado estudo do uso e 

126 	ocupação com objetivo de avaliar o que seria recomendável ou não, e, também, do impacto 

127 visual na paisagem. Destacou que está sendo elaborado o Plano de Uso e Ocupação, que 

128 	culminará em Projeto de Lei — PL, e que antes disso, terá consulta e audiência pública para 

129 	finalização do Plano, na sequencia, será apreciado pelo CONPLAN e IPHAN. Em seguida, a 

130 	Diretora Josiana Aguiar Wanderley passou a apresentação dos detalhes técnicos do projeto, 

131 	destacando: a) que o objetivo da criação do Plano de Uso e de Ocupação é definir critérios de 

132 	uso e ocupação do setor, e que uso já tem uma indicação e recreação e lazer, tanto no Decreto 

133 	quanto na Portaria 166/2016; b) que se pretende fazer um tipo de conector urbano entre o 

134 	Setor de Administração Municipal e a Quadra 901 e os setores circunvizinhos, no sentido de 

135 	dar uma continuidade e organizar caminhos mais agradáveis ao pedestre e ciclista; c) que a 

136 definição de usos complementares pensados, inicialmente, em 20% da área construída, de 

137 	modo a dinamizar e viabilizar financeiramente os grandes equipamentos existentes; d) que 

138 está dentro do modelo da TERRACAP buscar atividades complementares relacuinadas às 

139 atividades de recreação e lazer; e) que há definição de taxa verde mínima sendo área de 

140 permeabilidade, mas, fundamentalmente, por ser escala bucólica. Quanto à questão de 

141 potencial construtivo, informou que, por enquanto, estão trabalhando com 1,5m, mas que 

142 	terão que estudar para diminui-lo, uma vez que a área do setor é muito grande, e que mesmo 

143 	colocando uma taxa de ocupação baixa, acaba que o absoluto de construção de ocupação é 

144 muito significativo, e por isso estão tomando cuidado em relação à questão do potencial 
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148  1  Preservação, como a revitaliZação da Orla do Lago: Passou a palavra à Diretora COPROJ, 

149 	Rejane Jung Viana, que iniciou à apresentação informando que o Projeto decorreu de uma 

150 	ação judicial que obrigou o Governo do Distrito Federal a recuar cercas com recuo de 30m, 

151 	apenas área de PP, e que ao' longo das discussões, o recuo deverás  ser de toda área públicç, 

152 	deixando 20m entre as cercas dos lotes que dão para a Orla. Destacou os alguns pontos da • 

153 	propOsta de Projeto Orla: 1) que'6, abrangente e alcança a orla inteira; 2), que a-tedidangue 

154 	tossem feitas as desocupações, seria realizaida infraestrutura mínima para assegyr'  ar ,a 

'155 manutenção da desocupação e evitar futuras inVhsõçs; 3) que a proposta inicial e fa4r unia, 

156 	trilha compartilhada pára pedestres e ciclista, iluminação pública, 	 Urbano, 
- 

157 	incluindo sanitários; 4) que-  na primeira etapa, o projeto será desenvolvido nas Qupdras: QL 

158 	F2, QL 10 e QL 08, que prevê também uma pagsagem, criando uma espécie de uma bandeja 

159 	ao lado da Ponte das Garças, pkra conectar com segurança o pedesfre e ciclista até o'Deck 

160 	Sul, sendo esses os projetos que foram incorporados também no Projeto Orla, mas que na 

161 	:prática são projetos antigos; 5) que o projeto é genérieo nas proposições e têm uma série de 

162 	condicionantes ambientais, uma vez que grande parte dçsses espaços são parques ecológicos 

163 	ou distritais; 6) que no Jardim Botânico, no viveiro da NOVACAP, são produzidos novas 

164 	espécies para revegetação da Orla; 7) que a integração da Orla terá conexão com a rede viária 

165 	e de calçadas da cidadc, e promovendo áreas verdes e de lazer; 8) que foi separado em dois 

166 	grupos, sendo que um' são as pequenas faixas que têm até cem metros de lárgura, e que a 

167 	infraestrutura implantada seria a trilha com algum mobiliário, iluminação pública, o outro, em 

168 	áreas maiores com algum tipo de equipamento que poderiam abrigar atividades culturais e de 

169 	lazer; 9) que se pensou em criar um Sistema de Transporte integrado com o Sistema de 

170 	Transporte da cidade, criando dois terminais na Asa Norte e Asa Sul. Ressaltou ainda, que as 

171 	proposições apresentadas são ainda genéricas, e que as ideias serão desenvolvidas a partir do 

172 	Masterplan proposto, elaborado por meio de um concurso público. O Subsecretáro, Vicente 

173 	Correia Lima Neto, recapitulou que a intervenção do Projeto Orla no âmbito do CUB é uma 

174 	ação de desocupação de área pública pelos clubes, e que essas áreas serão revertidas em praias 

,1 

3, 
1 
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175 	ou praças e integradas com alguns equipamentos náuticos, como atracadouros públicos. Como 

176 	também criar terminais dentro do Plano para recepcionar possíveis linhas que não possam ser 

177 	implantadas dentro da política de mobilidade, a exemplo, a conexão do lado Leste da Orla de 

178 	criar a conectividade com passeios e ciclovias voltados para a orla. Questionou de como seria 

179 	a conexão entre os pontos de integração na área voltada a Orla Oeste. A Diretora, Rejane 

180 Jung Viana, respondeu que isso seria mais complexo, uma vez que todos os lotes 

181 	praticamente chegam à linha d'água e teriam que passar por fora, por meio de deck, e ao 

182 	mesmo tempo, jogar os atracadouros para fora, porque os clubes têm os atracadouros. Sendo 

183 	assim, essas conexões teriam que ser feitas pela rede geral. O Subsecretário, Vicente Correia 

184 	Lima Neto, retornou à apresentação do Complexo Esportivo. Ressaltou que a proposta foi 

185 	fechar a área voltada para uso de destinação institucional, com equipamentos de esporte e 

186 lazer, com requalificação dos espaços de laser existentes e alguns equipamentos de uso, 

187 comércio e serviços. Informou que a proposta estava, em média, 40 a 45 mil metros 

188 	quadrados de ocupação, resultando em 35, 40%, na poligonal de área ocupada. Acrescentou 

189 	que a redução desse percentual utilizou como elemento de referência 30%, considerando que 

190 	boa parte do setor já é ocupado pelo estádio, e limitando os dois setores a 30% para que parte 

191 	dessa ocupação fosse reduzida e diluída para outra área que fica voltada para o Setor de 

192 	Administração Municipal. Destacou que é necessário fazer uma análise mais apurada para que 

193 	o setor não fique muito densificado, indo, inclusive, de encontro ao que o próprio Plano de 

194 	Preservação estabelece para o setor, que é de conectividade e de tentar trazer mais espaços 

195 livres. Completou que o grupo procurou coordenar e equalizar as propostas dentro das 

196 	diretrizes urbanísticas. O representante do Instituto de Arquitetos do Brasil - IAB/DF, José 

197 	Carlos Cordova Coutinho, ressaltou que o Projeto do Lago é de importância rara, pois tem o 

198 	maior significado para a vida e a paisagem da cidade. Informou que houve há 25 ou 30 anos 

199 	um projeto para a Orla do Lago, feito por uma empresa privada, que resultou na Prainha e no 

200 	Cais da Concha Acústica, que na época teve grande sucesso e, depois, entrou em decadência. 

201 	Revelou que o projeto precisa ser analisado com mais detalhe e benevolência, principalmente 

202 	à apropriação da posse da Orla que atualmente está comprometida pela ocupação abusiva, 

203 	predatória e criminosa de uma elite, e, portanto, assegurar a posse, desocupar a área e garantir 

204 o acesso a todos. Em relação aos demais projetos: Estádio, Ginásio, Parque Aquático, 
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205 	Autódromo, informou quessão de difIcil solução, e que não podem ser resolvidos4por partes, 

206 	tem que existir integração de diversas secretarias e órgãos públicos, porque nenhum deles têm 

207 	capacidade para decidir isoladamente, como está pretendendo à TERRACAP nesse momento, 

208 	em relação ao Estádio. Destacou que é nècessário concentrar forças, ações, na revitalização da 

209 W3, do Setor Bancário Sul e inúmeros outros setores que, nesse momento, apresentam 

210 	grandes fragilidades. Ainda, que é um esfbrço sobre humano para salvar e corrigir as besteiras 

211 	que já foram feitas em matéria de administração pública, e que na sua opinião ,não é o caso 

212 	continuar investindo recursos para urbanizar e deslocar os centros que foram considerados no 

213 	Plano como centro gregário, centros residenciais e ou centro esportivo. Complentou que não é 

214 	contra o projeto, porém há muitos problemas urgentes para salvar Brasília mas a Brasília do 

215 	Plano do Lucio Costa. Sugeriu que o Parque da ponta da bota, que parece o mapa da Itália, 

216 	seria um lugar ideal para produzir homenagem ao Auguste Glaziou, que foi quem concebeu 'o 

217 	Lago Paranoá e que hoje é a marca de Brasília. Ainda que é importante a discussão com a 

218 	população porque ela que estabelece os usos que lhe agradam junto ao Lago. A Diretork 

219 	Rejane Jung Viana, informou que o Termo de Referência, que é o Plano de Ocupação para a 

220 	Orla, tem um site orlalivre.df.gov.br, que está disponível a todos e é muito genérico nas suas 

221 proposições. Ao que o Subsecretario, Viicente Correia Lima Neto, complementou que a 

222 	intenção de ser genérico é para dar orientação geral às equipes que irão trabalhar no concurso, 

223 	para desenvolverem e buscarem novas ideias. O representante do Sindicato da Indústria da 

224 Construção Civil do Distrito Federal — SINDUSCON/DF, João de Carvalho Accioly 

225 	questionou o motivo do Projeto Orla ser objeto de concurso e os outros dois projetos não. 

226 	Ressaltou que a comissão julgadora seja multidisciplinar e compdsta, também, de pessoas do 

227 	setor produtivo e empresarial. Ainda, corroborou com as questões levantadas pelo senhor José 

228 Carlos Cordova Coutinho, pois são tantas as áreas destinadas para comércio e outras 

229 atividades e estão, atualmente, ociosas e desocupadas. Questionou sobre os 60 mil metros 

230 quadrados de potencial construtivo do Ginásio Mané Garrincha. Ao que o Subsecretário, 

231 Vicente Correia Lima Neto, informou que a área comercial que a concessionária pode 

232 	operar e gerar receita será de 55 mil metros quadrados de taxa de ocupação, chegando a 100 

233 	mil metros quadrados de área construída no total. Informou que as diretrizes estarão pautadas 

234 nas limitações para que não sobressaltem os potenciais. A Diretora, Josiana Aguiar 
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> 
235 	Wanderley, complementou que a diretriz é no sentido de ter a fachada sempre voltada 'para a 

I' 
236 	área livre, as fachadas constituídas, fachada ativa, evitando GNI-0°r interno. O Subsecretário, 

; 
237 	Vicente Correia Lima Neto, ressaltou que a gestão privada ,não.  v&i atilar sobre os , 

238 	equipamentos públicos, exceto o Gintágio e o Estádio e, gim todó o domple1,co esportivo e 

239 	aquático é do Estado, e é ele que vai,openar e prestar o serviço comunjtário na região, porém, 

240 	sem o custo de manutenção, que será.  entibutido dentro da operação. Além disso, passado o 

241 	período inicial de investimento, a, TERRACAP passa ater uma outorga tanUal c,le 5 milhões de 

242 	reais. o representante da Associação de Empresas do Mercado Imobiliário do Distrito Federal- 

243 	ADEMUDF, Paulo Roberto de Morais Muniz, ol?skvou que o Estádio do pode continuar 

244 	dando esse prejuízo momumenta
I
là, e que.  é fundamental uma solução.' cdm relação aos 

; 
245 	demais projetos devem ser estudados 'com mais profundidade, pois sãd complexos e não 

246 	podem ser resolvidos num instalai' de' dedo'.  s. Concordou -com a senlioÉ João de Carvalho 

247 	Accioly sobre participação do setor,  produtivo nas discussões do concurso dó Projeto Orla. 

248 	Após debates sobre a ligação das via;s ao Aútodfomo, o Subsecretário, Vicente Correia Liiin 

249 	Neto, destacou que em relação ao autódromo será mantida ,a) via para que se garanta unia 

250 	transição da quadra 901 com a chegada do setor, para não chegar ao estacionamento. Ao que 

251 	o senhor Paulo Roberto de Morais Muniz sugeriu que continue na lateral do Autódromo, 

252 	onde já tem uma avenida construída. Ao que a Diretora, Josiana Aguiár Wanderley, 

253 	ressaltou que na eventualidade de desconstituição do autódromo terá eu ser repenado aquele 

254 	setor, pois há uma posta com outro grau de hierarquia, e que poderá ser transformada em uma 

255 	via de atividades. Destacou a importância em se fazer um estudó aprofundado de como isso 

256 	impactaria no trânsito. O senhor Paulo Roberto de Morais Muniz destacou a importância de 

257 	buscar soluções viáveis em conjunto com o Setor Mobiliário, ADEMI e SINDUSCON em 

258 	relação a 901, para que todos tenham oportunidade no mercado. Quanto ao Lago, revelou ter 

259 	restrições que já foram expostas em outras reuniões. Ressaltou que tem que buscar os pontos 

260 	que têm vocações para acesso ao público, para serem potencializados e construídos, e que 

261 	essas franjas deveriam ser vendidas muito caras para poder viabilizar esses pontos. Esclareceu 

262 	que em todos os lagos no mundo existem áreas privadas e áreas'  públicas, e que não 

263 	conseguiram fazer a urbanização de cem por cento do Lago. O representante do Conselho de 

264 	Arquitetura e Urbanismo do Distrito Federal- CAU/DF, Ricardo Reis Meira, sugeriu como 
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265 encaminhamento que esta Câmara se debruçasse com mais atenção área por área, com 

266 reuniões específicas para cada uma, para chegar a um nível de discussão técnico que 

267 	possibilitasse avanço sobre cada área. Quanto ao Lago, destacou que além da visão comercial, 

268 	real, tópica, privada ou pública, há uma questão importante, premente, que é a ligação do 

269 	Lago e da ocupação com os conceitos previstos no início da cidade, que também precisam ser 

270 resgatados e contemplados dentro de uma visão contemporânea, que também, obviamente 

271 	incorpore os aspectos do uso privado do Lago. Com  relação a 901 destacou que é a área que 

272 	mais o preocupa, e que o ideal seria uma discussão específica e que possibilitasse prever, por 

273 	exemplo, o tipo de ocupação, em decorrência do que se propõe. Revelou que como arquiteto é 

274 	favorável ao uso misto, principalmente em áreas que se encontram ociosas. Quanto ao SRPN 

275 	— Setor Recreativo Parque Norte, ponderou que existe um mix específico para ser utilizado 

276 em centros desportivos, que seriam menos impactados e complementares com a atividade 

277 	normal do Estádio, que sobrevivessem em função da utilização esporádica. Ainda, relatou 

278 	preocupação, também, com a questão da configuração da rua de atividades, de adensar ou 

279 	ocupar uma área e acabar trazendo atividade e tráfego de automóveis a uma via de ligação, 

280 que já está intensificada por causa do Setor Noroeste. A Diretora, Josiana Aguiar 

281 	Wanderley, esclareceu que estão popondo algumas atividades culturais no local. Informou 

282 	que é um setor que está em frente ao Setor de Divulgação Cultural, que nesse caso, se trata de 

283 	equipamentos privados e não de equipamentos públicos. Explicou que a TERRACAP, que é a 

284 	proprietária, quer edificar no lote, mas não tem parâmetro urbanístico, e que será necessário 

285 	defini-lo. Complementou que com a construção de uma área grande para teatro, cinema, casa 

286 noturna viabilizaria, também, restaurantes, lojas, bares. Reforçou que o projeto terá mais 

287 	estudos, porém, que a TERRACAP precisa de uma solução, pois a área está abandonada. O 

288 	Subsecretário, Vicente Correia Lima Neto, acrescentou que o projeto foi levado ao GTE, e 

289 	que o IPHAN vai se posicionar oficialmente, que terá o momento de Audiência Pública, e que 

290 	antes irá para consulta pública, como foi feito com o Parque da Cidade. O senhor Ricardo 

291 	Reis Meira complementou que é consenso contribuir para que a conta feche. E que não pode 

292 	desconsiderar o Estádio e Ginásio do ponto de vista arquitetõnico, e de que forma eles podem 

293 	contemplar algumas atividades, até para justificar a diminuição do adensamento da área. O 

294 	senhor Paulo Roberto de Morais Muniz ressaltou que há muitas áreas ociosas dentro do 
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295 Estádio, e que podem ser potencializadas com soluções perenes e sem que tenham 

296 	interferências uma na outra. Revelou que não vê a viabilidade desse empreendimento, tanto o 

297 	Estádio quanto o Autódromo, sem liberar as áreas para que quem for explorar poder ter um 

298 	ganho. A Diretora Josiana Aguiar Wanderley complementou que em função de não deixar o 

299 setor ocioso, se abriu um leque de atividades para que tenha uso durante o dia e à noite. 

300 	Reforçou que o assunto deve ser discutido e avaliado de forma mais aprofundada. O senhor 

301 	João de Carvalho Accioly esclareceu que há a iniciativa de definir uso ou gabarito, porque o 

302 lote existe. Relembrou que a TERRACAP teve, internamente, iniciativas para fazer unia 

303 	divisão do lote em dois, e que é algo que já poderia ter acontecido, pois a via é pública. 

304 	Sugeriu que o projeto seja feito na linha do que a Diretora Rejane Jung vem trabalhando no 

305 	Orla, da forma mais aberta possível, mantendo a preocupação da preservação, e a partir disso 

306 	abrir espaço para novas ideias. O senhor Paulo Roberto de Morais Muniz reforçou que o 

307 	setor privado precisa participar da discussão, e recordou do caso do Projeto Orla, o Beira 

308 Lago, que foi mal feito e que restringe a ocupação, a criatividade e não tem os acessos 

309 necessários. Acrescentou que é necessário viabilizar o Estádio e o Autódromo. O 

310 	Subsecretário, Vicente Correia Lima Neto, ressaltou que a discussão de hoje foi proveitosa, 

311 e que as inquietações, recomendações dos membros desta Cãmara serão incorporadas ao 

312 Plano de Uso e Ocupação. Observou que na próxima reunião será dada continuidade na 

313 apresentação do Plano, Programas e Projetos e que aguarda as contribuições. 3. Assuntos 

314 	Gerais. Não houve assuntos nesse item. Item 4. Encerramento. Não havendo mais discussões 

315 	e debates, agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. 

VICENTE CORRE MA NETO 
Subsecretário 

SUPLAN/SEGETH 
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