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RELATÓRIO DE CONSULTA E AUDIÊNCIA PÚBLICAS

 

 

CONCESSÃO DE ESTACIONAMENTOS ROTATIVOS - PROJETO ZONA VERDE

 

OBJETO: Implantação, operação, manutenção e gerenciamento do sistema de estacionamento
rotativo pago de veículos em logradouros públicos e áreas pertencentes ao Distrito Federal, na

modalidade de concessão comum.

 

1. INTRODUÇÃO

 

A Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal - SEMOB está conduzindo o
processo de estruturação do Projeto Zona Verde de Estacionamentos Rota vos, conforme objeto
descrito acima.

Para apresentação e discussão do Projeto, foram realizadas Consulta Pública, no período de 1º de
julho a 14 de agosto de 2020, e Audiência Pública, no dia 31 de julho de 2020, conforme será
detalhado neste Relatório. Cabe registrar que tal período já considera que Comunicado Relevante de
16 de julho de 2020 (http://www.semob.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2020/07/DODF-133-16-07-
2020-pag-30-Prorroga%C3%A7%C3%A3o-AP-ZV.pdf) prorrogou o período de contribuições e adiou a
Audiência para permi r a par cipação presencial, considerando o disposto na Cota de Aprovação 483
SEMOB/GAB/AJL.

Esta e todas as informações referentes à presente Consulta e Audiência Públicas estão disponíveis na
página http://www.semob.df.gov.br/audiencias-publicas/.

A Consulta foi aberta com a publicação do Aviso de Consulta e Audiência Públicas, publicado no Diário
Oficial do Distrito Federal em 1º de julho de 2020, e disponível na página da internet mencionada no
parágrafo anterior ou diretamente no link http://www.semob.df.gov.br/wp-
conteudo/uploads/2020/07/DODF-122-01-07-2020-52-e-53.pdf.

Os obje vos da Consulta e Audiência Públicas podem ser resumidos em duas frentes: i) dar
publicidade ao projeto; e ii) colher subsídios para seu aprimoramento.

Restou incumbida  esta Assessoria Especial de Parcerias (AESP) de elaborar o Relatório, conforme o
art. 14 do Aviso de Consulta e Audiências Públicas. 

A aprovação deste Relatório de Consulta e Audiência Públicas será publicada no Diário Oficial do
Distrito Federal.
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2. RESULTADOS ALCANÇADOS

 

2.1. Participação Social

Com relação à ampla par cipação social, não há dúvida de que o procedimento de Consulta e
Audiência Públicas do Projeto Zona Verde cumpriram plenamente seus obje vos. Ao mesmo tempo em
que se viu o projeto subme do a um escru nio minucioso por par cipantes de todos segmentos da
sociedade, também se observou uma profunda reflexão sobre mobilidade urbana e seu papel na
sociedade.

O vídeo da Audiência Pública no canal da SEMOB no Youtube tem mais de 32 mil visualizações.
Destaque-se que a transmissão das Audiências via internet é uma novidade para a administração
pública, ampliando sobremaneira o seu alcance e potencializando a Consulta. Assim, foram recebidas
1.605 contribuições formais pelos diferentes meios disponibilizados na Consulta e Audiência Públicas,
sendo 1.037 por e-mail, 546 via WhatsApp, 11 contribuições orais, 7 via Ouvidoria e 4 protocoladas.
No Anexo deste Relatório podem ser vistas todas as contribuições recebidas e suas respec vas

respostas (registrado no SEI/GDF Doc no 52432039). 

Além da Consulta e Audiência Públicas, foram realizados diversos outros debates, registrados a seguir:

Rede Urbanidade: Webinário "O Projeto Zona Verde e a polí ca de mobilidade do DF"
(https://www.youtube.com/watch?v=TDb9_-EhynU&t=11s)

Câmara Legisla va do Distrito Federal: "Audiência Pública Remota - Sistema de estacionamento
- Zona Verde" (https://www.youtube.com/watch?v=C7ovyjQRoOk)

UnB - Grupo de Pesquisa Comportamental em Transportes e Novas Tecnologias (GCTNT) e
Grupo de Pesquisa em Segurança Viária (GPSV): "Medidas de Gerenciamento da Mobilidade
Urbana e os Estacionamentos Rotativos" (https://www.youtube.com/watch?v=h4Lmo2zCfA0)

UnB - Grupo de Pesquisa Comportamental em Transportes e Novas Tecnologias (GCTNT) e
Grupo de Pesquisa em Segurança Viária (GPSV): "Estacionamento rota vo na visão do mercado"
(https://www.youtube.com/watch?v=lCHrDRwCnAc)

UnB - Grupo de Pesquisa Comportamental em Transportes e Novas Tecnologias (GCTNT) e
Grupo de Pesquisa em Segurança Viária (GPSV): "Polí cas de Estacionamento e Projetos de
Mobilidade Urbana: Desafíos" (https://www.youtube.com/watch?v=gCN0uuQjJjQ&t=4943s)

UnB - Grupo de Pesquisa Comportamental em Transportes e Novas Tecnologias (GCTNT) e
Grupo de Pesquisa em Segurança Viária (GPSV): "Transporte e Mobilidade Urbana em Brasília:
Par lhando Experiências Construindo Caminhos" (https://www.youtube.com/watch?
v=2ucJIFUpZ7E&t=6277s)

Além disso, a SEMOB publicou uma página com perguntas e respostas sobre o
projeto  http://semob.df.gov.br/perguntas-e-respostas-estacionamentos-rotativos-zona-verde/

O projeto também foi apresentado em reuniões específicas com o Tribunal de Contas do Distrito
Federal (TCDF) e com o Ministério Público do do Distrito Federal e Territórios (MPDFT).

A grande repercussão da Consulta na imprensa também contribuiu para fomentar esse debate
par cipa vo, muito embora informações equivocadas tenham levado a uma reação inicial de
desconfiança da população, que gradualmente foi se dirimindo conforme o projeto era detalhado. Esse
contexto levou parte da população a enxergar a Consulta, em um primeiro momento, como uma
espécie de enquete ou referendo, em que deveriam se posicionar a favor ou contra. Aos poucos a
população foi compreendendo que o atual cenário dos estacionamentos públicos do Distrito Federal
apresentam diversas incompa bilidades com legislações importantes, a exemplo do direitos de
idosos, deficientes e gestantes, e regras para circulação de viaturas como bombeiros e ambulâncias,
além das próprias leis de trânsito e da Polí ca Nacional de Mobilidade Urbana e e do Plano Diretor de
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Transporte Urbano e Mobilidade do Distrito Federal – PDTU/DF.

Nesse sen do, foi explicado durante a Audiência que manifestações meramente a favor ou contra
seriam registradas neste Relatório, mas que não se tratava de uma enquete, pois compa bilizar o
cenário atual com as legislações citadas no parágrafo anterior é uma obrigação para a administração
pública. Tal aspecto também ficou claro no Aviso de Consulta e Audiência Públicas, que explicitou as
justificativas no inciso II do art. 1º:

II – Jus fica vas para contratação: a concessão tem como obje vos
principais o es mulo ao transporte público e a ocupação eficiente dos
espaços públicos, em atendimento aos princípios, objetivos e diretrizes da
Polí ca Nacional de Mobilidade Urbana ins tuída pela Lei Federal nº
12.587, de 3 de janeiro de 2012, e do Plano Diretor de Transporte Urbano e
Mobilidade do Distrito Federal – PDTU/DF, ins tuído pela Lei Distrital nº
4.566, de 04 de maio de 2011. A realização de estudos prévios à concessão
foi autorizada em 11 de abril de 2019 em reunião conjunta Conselho
Gestor de Parcerias Público-Privadas e o Grupo de Deliberação de
Concessões, conforme Ata publicada no DODF em 30 de abril de 2019.

 

2.2. Aprimoramentos ao Projeto

Como resultado consolidado das contribuições recebidas, são propostos os encaminhamentos abaixo:

Item Contribuição Proposição

1
Propor regramento para destinação dos recursos do

Projeto Zona Verde à mobilidade
Iniciar processo com proposição de legislação para

o Fundo Distrital de Mobilidade Urbana

2 Refinar regras de isenção para moradores
Encaminhar à Comissão Técnica responsável pelo

PMI 2/2019

3
Aprimorar a compatibilização do Projeto Zona Verde

com outros sistemas e iniciativas de mobilidade
Iniciar processo para articulação interna da SEMOB

4
Reavaliar regras para participação na licitação e regra

para Valor do Contrato
Encaminhar à Comissão Técnica responsável pelo

PMI 2/2019

5
Reavaliar definição dos valores de outorga fixa e

variável
Encaminhar à Comissão Técnica responsável pelo

PMI 2/2019

6
Incluir regras para informação de disponibilidade de

vagas ao usuário
Encaminhar à Comissão Técnica responsável pelo

PMI 2/2019

7
Aumentar tolerância mínima (proposta inicial 10

minutos)
Encaminhar à Comissão Técnica responsável pelo

PMI 2/2019

8 Reavaliar valor das tarifas e permanência máxima
Encaminhar à Comissão Técnica responsável pelo

PMI 2/2019

9
Incluir regras para Guardadores e Lavadores Autônomos

cadastrados junto ao GDF
Encaminhar à Comissão Técnica responsável pelo

PMI 2/2019

10 Refinar proposta de implantação do Projeto
Encaminhar à Comissão Técnica responsável pelo

PMI 2/2019

11 Reavaliar utilização de Espaço Lavador
Encaminhar à Comissão Técnica responsável pelo

PMI 2/2019

12 Reavaliar utilização de DRONES
Encaminhar à Comissão Técnica responsável pelo

PMI 2/2019

13
Reavaliar adoção de Prova Conceito como etapa do

procedimento licitatório
Encaminhar à Comissão Técnica responsável pelo

PMI 2/2019

14 Aprofundar avaliação jurídica
Encaminhar à análise da Procuradoria Geral do

Distrito Federal (PGDF)

15
Revisar manchas de localização das vagas de

estacionamento
Encaminhar à Comissão Técnica responsável pelo

PMI 2/2019

16 Reduzir Prazo (proposta inicial 30 anos)
Encaminhar à Comissão Técnica responsável pelo

PMI 2/2019
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Cumpre informar que novas versões dos documentos subme dos à Consulta serão publicadas no site
da SEMOB, já incorporando os ajustes decorrentes das proposições acima.

3. ATA SUCINTA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA REALIZADA

A Audiência Pública ocorreu de forma serena e sem intercorrências, conforme o previsto, no dia em 1º
de julho de 2020, com início às 10 horas e teve duração aproximada de 3 horas e 35 minutos.

O vídeo com o registro integral do evento encontra-se disponível no canal da SEMOB no Youtube e
pode ser acessado por qualquer interessado através do link https://www.youtube.com/watch?
v=opAaZjN3IpY .
A sessão foi conduzida a par r do Auditório do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito
Federal – DER/DF, localizado no Edi cio Sede do DER/DF, SAM – Bloco C – Setor Complementares,
Brasília-DF.

O evento foi transmitido ao vivo pelo canal da SEMOB no Youtube e recebeu contribuições por meio de
WhatsApp na forma de texto e áudio, além de contribuições orais em púlpito. Todas as contribuições
recebidas na Audiência estão respondidas no Anexo deste Relatório.

O evento transcorreu da seguinte forma (entre parênteses os tempos no formato h:mm:ss registrados
no vídeo gravado do início e final de cada etapa):

Abertura da sessão pelo Secretário Execu vo Luiz Felipe Cardoso de Carvalho (0:00:00 -
0:07:50);

Apresentação do projeto efetuada pelo Assessor Especial Antonio M. Espósito Neto (0:07:51 -
1:12:25);

Par cipação social, com apresentação das contribuições e esclarecimentos pelos integrantes da
mesa (1:12:26 - 3:33:25); e

Encerramento da sessão pelo Secretário Execu vo Luiz Felipe Cardoso de Carvalho (3:33:26 -
3:35:35).

O arquivo da apresentação realizada na Audiência foi disponibilizado na
página http://www.semob.df.gov.br/audiencias-publicas/, bem como os vídeos apresentados na
sessão.

A lista de presença da Audiência está anexada a este Relatório e registrada no SEI/GDF Doc
nº  52432835.

 

4. CONCLUSÃO E ENCAMINHAMENTO

Conforme pode se ver neste Relatório, a Consulta e Audiência Públicas referente ao Projeto Zona
Verde de Estacionamentos Rota vos a ngiram plenamente seus obje vos de dar publicidade ao
projeto e colher subsídios para seu aprimoramento.

Nesse sen do, cumpre agradecer a todos que contribuíram nessa etapa tão importante de saba na do
projeto.

Observa-se que o projeto em estruturação ainda passará por novas etapas de avaliação e
aprimoramento,  conforme previsto no Parecer nº 341/2020 - SEMOB/GAB/AJL (registrado no SEI/GDF
Doc nº 41345207) e outras normas aplicáveis, destacando-se:

Análise do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF), após a aprovação deste Relatório, a
nova versão ajustada dos estudos de viabilidade e das minutas de edital, contrato e anexos será
subme da ao controle e fiscalização de procedimentos de licitação, contratação e execução de
Parcerias Público-Privadas (PPPs) e Concessões Comuns nos termos da Resolução TCDF nº 290,
de 14 de abril de 2016;
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Análise jurídica da minuta de Edital e Contrato da Parceria pela Assessoria Jurídica da
SEMOB e pela Procuradoria Geral do Distrito Federal (PGDF), em razão de suas atribuições,
ciente que os respec vos opina vos poderão resultar em sugestões de alteração e adequação
que podem se refle r nos estudos e no procedimento (rito) a ser adotado para o processo
licitatório;

Aprimoramentos pela Comissão Técnica do PMI 2/2019/SEMOB para estruturar o projeto
final, nos termos do art. 26 do Decreto 39.613/2019; e

Envio do projeto final de Parceria ao Conselho Gestor de Parcerias (CGP) para aprovação do
respec vo edital e autorização para abertura da licitação, nos termos do art. 18 do
Decreto  39.613/2019.

Além disso, como foram recebidas muitas sugestões que extrapolam o Projeto Zona Verde mas que
podem ser úteis a outras frentes de mobilidade, sugere-se o encaminhamento de cópia via SEI/GDF
deste Relatório a todas as unidades da SEMOB para conhecimento e providências cabíveis.

Como encaminhamento final submete-se este Relatório à aprovação do senhor Secretário de Estado
de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal, nos termos do § 3º do art. 14 do Aviso de Consulta e
Audiência Públicas publicado no Diário Oficial do Distrito Federal em 1º de julho de 2020.

 

 

 

ANTONIO M. ESPÓSITO NETO

Assessor Especial

 

HENRIQUE OLIVEIRA MENDES

Chefe da Assessoria Especial de Parcerias

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MARIA ESPÓSITO NETO - Matr.0275146-1,
Assessor(a) Especial, em 11/12/2020, às 14:10, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE OLIVEIRA MENDES - Matr.0275262-X,
Chefe da Assessoria Especial de Parcerias, em 11/12/2020, às 14:16, conforme art. 6º do
Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal
nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 50977920 código CRC= FC316A92.
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Anexo - Relatório de Consulta e Audiência Públicas 

ESTACIONAMENTOS ROTATIVOS – PROJETO ZONA VERDE 

 

Implantação, exploração, operação, manutenção e gerenciamento do 

sistema de estacionamento rotativo pago de veículos em logradouros 

públicos e áreas pertencentes ao Distrito Federal, na modalidade de 

concessão comum. 
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1 – INTRODUÇÃO 

 

DICA: PARA ENCONTRAR SUA CONTRIBUIÇÃO, UTILIZE O COMANDO 
“LOCALIZAR” E PESQUISE SEU NOME. 
 
As seções a seguir apresentam as contribuições recebidas durante a Audiência e 
Consulta Públicas referentes ao Projeto Zona Verde de Concessão de 
Estacionamentos Rotativos, recebidas pelos seguintes meios: 

1. Contribuições orais, no âmbito da Audiência; 
2. Contribuições recebidas pelo WhatsApp (61) 99233-2726, no âmbito da 

Audiência; 
3. Contribuições impressas protocoladas, tanto junto à mesa da Audiência quanto 

eventuais protocolos na SEMOB durante a Consulta; 
4. Contribuições recebidas pelo e-mail consultazonaverde@semob.df.gov.br, 

durante a Consulta; 
5. Contribuições recebidas pelo e-mail consultazonaverde@gmail.com, durante a 

Consulta; e 
6. Contribuições recebidas por meio da Ouvidoria da SEMOB.  

 
Junto às contribuições registram-se as respostas aos questionamentos e sugestões, 
no que se aplica.  
Este Anexo integra o Relatório de Consulta e Audiência Públicas (registrado 
no SEI/GDF Doc no 50977920) elaborado pela Assessoria Especial de Parcerias e 
aprovado pela SEMOB. 
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2 – AUDIÊNCIA PÚBLICA 

 
 

A Audiência Pública, ocorrida em 31/07/2020, apresenta as contribuições divididas em 
três grupos: 
2.1 - Contribuições impressas entregues na audiência pública; 
2.2 - Contribuições orais, ocorridas presencialmente, durante a audiência pública; e  
2.3 - Contribuições recebidas por meio do aplicativo WhatsApp. 
A gravação da íntegra da Audiência Pública está disponível no endereço eletrônico 
encontra-se disponível no canal da SEMOB no YouTube e pode ser acessado por 
qualquer interessado através do link https://www.youtube.com/watch?v=opAaZjN3IpY 
 

2.1 – CONTRIBUIÇÕES IMPRESSAS ENTREGUES NA AUDIÊNCIA PÚBLICA 

As contribuições a seguir foram entregues em meio físico (impressas ou manuscritas) 

durante a Audiência Pública. 

Nº: 1f 
NOME DO CONTRIBUINTE: Sr. Hermenegildo Moreno (Empresas Eysa Serviços 
e Multipark Estacionamentos)  
 
CONTRIBUIÇÃO 
Registrada no SEI/GDF Doc 52432288, íntegra em anexo a este Relatório. 
 
RESPOSTA 

A SEMOB agradece a contribuição. 
Foram acatadas sugestões para refinar proposta de implantação do Projeto. 
Com relação à estruturação da concessão em mais de um lote, em análise 
comparativa com outros processos de concessão de estacionamentos rotativos 
verificou-se que não é habitual, a exemplo da recente modelagem adotada pelo 
Munícipio de São Paulo, com quantitativo de vagas similar ao do DF. Não obstante, 
esse aspecto poderá ser melhor avaliado nas próximas etapas do projeto. 
Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 
Foram acatadas as sugestões para reavaliar regras para participação na licitação e 
regra para Valor do Contrato. 
Foi acatada a sugestão de reavaliar definição dos valores de outorga fixa e variável. 
A Lei 8987/95 veda o reequilíbrio devido a alteração no Imposto de Renda. 
As cláusulas detalhadas serão reavaliadas, e aprofundada sua avaliação jurídica. 
Serão corrigidos os erros formais. 
 

Nº: 2f 
NOME DO CONTRIBUINTE: Sr. Valdivino Diogo Silva (SINDIGLAV-DF)  
 
CONTRIBUIÇÃO 
Registrada no SEI/GDF Doc 52432408, íntegra em anexo a este Relatório. 
 
RESPOSTA 
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A SEMOB agradece a contribuição. 
Foram acatadas sugestões para incluir regras para Guardadores e Lavadores 
Autônomos cadastrados junto ao GDF. A SEMOB está em contato com o SINDIGLAV-
DF para fazê-lo da melhor forma possível. 
Também se acatou as sugestões para retirada do “Espaço Lavador” do projeto, visto 
que atualmente se adota equipamentos móveis para lavagem, com maior 
possibilidade comercialização. 
Com relação aos parquímetros, por ora entendeu-se pela sua manutenção no projeto, 
para que se avalie melhor eventuais transtornos para o pagamento pelo usuário. 
Entretanto, esse ponto poderá ser aprofundado nas próximas etapas do projeto, 
inclusive alterações decorrentes da Consulta como a sugestão de venda de créditos 
pelos Guardadores e Lavadores Autônomos cadastrados junto ao GDF. 
Quando ao cadastro junto ao GDF, este tem sido coordenado pela Secretaria de 
Trabalho, com acompanhamento da SEMOB. 
 

Nº: 3f 
NOME DO CONTRIBUINTE: Sr. Alexandre Caribé de Carvalho 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Registrada no SEI/GDF Doc 52432550, íntegra em anexo a este Relatório. 
 
RESPOSTA 

A SEMOB agradece a contribuição. 
Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 
A regra de não preterição de usuários isentos visa assegurar que a futura 
concessionária não priorize o atendimento aos usuários pagantes. Trata-se, portanto, 
de uma proteção ao cidadão, jamais de uma ofensa. 
Quanto ao Ipê Branco, importa destacar que a isenção de estacionamento só será 
efetivada se o cidadão utilizar o transporte público, no mesmo dia e ida e volta, sem 
restrição de placa de outro Estado. 
Foram acatadas sugestões para reavaliar a permanência máxima. 
Quanto à inclusão de outras regiões, estas podem ser objeto de futuras novas rodadas 
de licitação, já incorporando o aprendizado. Nesse momento priorizou-se o Plano 
Piloto por ser a região com maior demanda por vagas e pela redução do 
congestionamento em vias de acesso à região central, como EPTG, Estrutural e 
EPNB.  
O setor Noroeste atualmente apresenta baixa relação demanda/oferta de vagas, 
porém poderá ser objeto de futuras novas rodadas de concessão. 
 
Nº: 4f 
NOME DO CONTRIBUINTE: Sr. Leonardo Trench e Fernando Calixto (Empresa 
Tec Gold) 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Registrada no SEI/GDF Doc 52432751, íntegra em anexo a este Relatório. 
 
RESPOSTA 
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A SEMOB agradece a contribuição. 
Esclarece-se que se propõe a estruturação do projeto por concessão comum, 
conforme § 2º do Art. 3º da Lei Distrital 3.792/2006, e não PPP, não se aplicando a 
Lei 11.079 mencionada. 
Com relação à estruturação da concessão em mais de um lote, em análise 
comparativa com outros processos de concessão de estacionamentos rotativos 
verificou-se que não é habitual, a exemplo da recente modelagem adotados pelo 
Munícipio de São Paulo, com quantitativo de vagas similar ao do DF. Não obstante, 
esse aspecto poderá ser melhor avaliado nas próximas etapas do projeto. 
Foi acatada a sugestão de reavaliar definição dos valores de outorga fixa e variável. 
 
2.2 – CONTRIBUIÇÕES ORAIS 

A íntegra das contribuições orais pode ser ouvida no vídeo. Abaixo são apresentadas 

as manifestações de forma resumida, seguida de sua resposta.  

Em qualquer caso,  

Nº: 1o 
NOME DO CONTRIBUINTE: Sr. Robson Braga (Rodoviário) 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Tendo em vista ser rodoviário há mais de 25 anos e estudioso de sistemas de 

transporte público, apresentou diversas considerações sobre o sistema do DF e 

dispôs a apresentar à SEMOB. 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a contribuição. Foram adotadas as providências para 

agendamento de reunião.  

Nº: 2o 
NOME DO CONTRIBUINTE: Deputada Júlia Lucy 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Após cumprimentar a todos e se apresentar, parabenizou os representantes da 

SEMOB pelo trabalho apresentado na Audiência. 

Posicionou-se favorável à busca de novas receitas para o Estado, especialmente em 

cenário de crise fiscal. Também vê com bons olhos a possibilidade da participação de 

empresas em parceria com o poder público visando o melhor atendimento ao público.  

Ressalvou, entretanto, que o projeto deveria ser apresentado mais casado com outras 

alternativas, como a expansão do metrô para pelo menos até a Asa Norte, e novas 

linhas conectando as quadras do Plano Piloto. Relatou que, nesse sentido, tem 

recebido manifestações de cidadãos entendendo o projeto como apenas uma 

punição, sem contrapartidas. Que pela apresentação da Audiência pode-se ver a 

qualidade do projeto, mas que deve ser aprimorado para considerar as outras 

iniciativas de mobilidade, destacando também a importância dos estacionamentos 

para o comércio.  
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Por fim colocou-se à disposição de todos. 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a contribuição.  

Corrobora-se os apontamentos quanto à aspectos fiscais e às parcerias com a 

iniciativa privada. 

Durante a Audiência foi brevemente explicado sobre as demais ações de mobilidade, 

incluindo outros projetos a serem submetidos a Consulta. 

Também será iniciada articulação interna na SEMOB para aprimorar a 

compatibilização do Projeto Zona Verde com outros sistemas e iniciativas de 

mobilidade, conforme sugestões recebidas. 

 

Nº: 3o 
NOME DO CONTRIBUINTE: Deputado Fábio Félix 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Após cumprimentar a todos e se apresentar, posicionou-se absolutamente favorável 

a medidas de desincentivo ao transporte individual. 

Entretanto, destacou ter várias dúvidas quanto ao projeto. Primeiro, quanto à 

realização da Audiência durante a pandemia.  

Prosseguiu que o projeto deveria ser complementado por diversas ações de 

mobilidade, citando a expansão do metrô, a ampliação dos serviços de ônibus e 

melhoria da sua qualidade, com mais rotas e linhas também nas quadras, um plano 

de expansão das ciclovias com prazos, destacando a dificuldade da população 

entender o projeto zona verde sem essas medidas. 

Questionou o prazo de 30 anos para a concessão, informando que sua equipe irá 

avaliar a modelagem. Também questionou a adoção de PMI (Procedimento de 

Manifestação de Interesse) para a elaboração dos estudos, tendo em vista a 

participação de empresas privadas. 

Ponderou que, para permitir a participação de mais empresas e empresas menores, 

o projeto poderia ser dividido em zonas menores. 

Acrescenta que a concessão em prazo e lote grandes podem levar ao direcionamento 

da licitação. 

Por fim, questiona se é o momento de avançar com o projeto tendo em vista a 

pandemia. 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a contribuição.   

Foram acatadas as sugestões para redução do prazo da concessão. 
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Com relação à estruturação da concessão em mais de um lote, em análise 

comparativa com outros processos de concessão de estacionamentos rotativos 

verificou-se que não é habitual, a exemplo da recente modelagem adotados pelo 

Munícipio de São Paulo, com quantitativo de vagas similar ao do DF. Não obstante, 

esse aspecto poderá ser melhor avaliado nas próximas etapas do projeto. 

Também será iniciada articulação interna na SEMOB para aprimorar a 

compatibilização do Projeto Zona Verde com outros sistemas e iniciativas de 

mobilidade, conforme sugestões recebidas. 

 

Nº: 4o 
NOME DO CONTRIBUINTE: Senhor Leonardo (Empresa Tec Gold) 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Após cumprimentar a todos e se apresentar, informou que encaminhou as 

contribuições também por escrito para os órgãos competentes, citando a SEMOB, 

MPDFT, TCDF e CLDF. 

Cumprimentou pela dedicação ao projeto, mas pontuou que algumas questões podem 

ser melhor debatidas. Quanto ao modelo de contratação, questionou a utilização de 

PPP, por não se enquadrar na Lei 11.079 por não haver contraprestação pública. 

Também discorreu que a outorga inicial muito elevada prejudica a concorrência na 

licitação, assim como a concessão em lote único, motivo pelo qual sugerem 3 lotes. 

Parabenizou aos representantes e colocou-se à disposição. 

 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a contribuição. 

Esclarece-se que se propõe a estruturação do projeto por concessão comum, 

conforme § 2º do Art. 3º da Lei Distrital 3.792/2006, e não PPP, não se aplicando a 

Lei 11.079 mencionada. 

Com relação à estruturação da concessão em mais de um lote, em análise 

comparativa com outros processos de concessão de estacionamentos rotativos 

verificou-se que não é habitual, a exemplo da recente modelagem adotados pelo 

Munícipio de São Paulo, com quantitativo de vagas similar ao do DF. Não obstante, 

esse aspecto poderá ser melhor avaliado nas próximas etapas do projeto. 

Foi acatada a sugestão de reavaliar definição dos valores de outorga fixa e variável. 

 

Nº: 5o 
NOME DO CONTRIBUINTE: Senhor Luiz Eduardo  
 
CONTRIBUIÇÃO 
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Após cumprimentar a todos e se apresentar, informou ser morador e engenheiro civil. 

Questionou em relação às regras de isenções para moradores, destacando as 

quadras 400 por não ter garagens subterrâneas. 

Indagou sobre a expectativa de redução de acidentes envolvendo motos, lembrando 

que muitos motociclistas usam o veículo para trabalhar. 

Contou experiências próprias vividas no DF, concluindo pela necessidade de se 

melhorar o sistema de transporte público. 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a contribuição. 

Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 

 

Nº: 6o 
NOME DO CONTRIBUINTE: Senhor João Marcelo (Assessor Deputado 
Reginaldo Sardinha) 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Após cumprimentar a todos e se apresentar, informou que o Deputado Reginaldo 

Sardinha acompanha a Audiência por e-mail,   manifestou preocupação quanto aos 

moradores das quadras residenciais, especialmente do Sudoeste. 

Argumentou que o investimento tem sido muito baixo em aspectos como calçadas, 

sistemas de mobilidade e iluminação pública, de modo que a população vê nesse 

momento a proposta como uma política de governo a onerá-la ainda mais. 

Colocou-se à disposição de todos e informou que a CLDF aprovou requerimento do 

Deputado Reginaldo Sardinha para realização de Audiência (remota) sobre o tema dia 

12 agosto, 19 hs. 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 

 

Nº: 7o 
NOME DO CONTRIBUINTE: Senhor Marcos Santiago (Santiago Advogados) 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Após cumprimentar a todos e se apresentar, parabenizou aos representantes pela 

apresentação, mas pontuando que suas contribuições são críticas. 

Colocou que o projeto é de extrema relevância, e por isso merece análise muito 

criteriosa, pontuando os aspectos da legalidade, objetividade e o julgamento objetivo 

da licitação. 
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Com relação à legalidade, questionou a utilização de DRONEs, questionou a ausência 

de participação no processo da ANATEL, ANAC e DECEA, alegando que os mesmos 

deveriam ter participado do processo. 

Com relação à objetividade, ponderou que realizar a licitação durante período de 

pandemia, quando os voos internacionais estão restritos, poderia impedir a 

participação de empresas estrangeiras, destacando tratar-se de uma concorrência 

internacional. 

Ponderou que a outorga inicial elevada prejudica a concorrência na licitação, 

questionando detalhes sobre o recolhimento. 

Também questionou a possibilidade de somatório de atestados para a qualificação 

técnica, bem como os requisitos de Patrimônio Líquido e garantia, e sua exigência 

cumulativa. 

Por fim, questionou a adoção de atestado de viabilidade expedido por instituição 

financeira. 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a contribuição.  

Foram acatadas as sugestões para reavaliar a utilização de DRONES. 

Foram acatadas as sugestões para reavaliar regras para participação na licitação e 

regra para Valor do Contrato. 

Foi acatada a sugestão de reavaliar definição dos valores de outorga fixa e variável. 

Esclarece-se que a adoção de atestado de viabilidade e financiabilidade expedido por 

instituição financeira é utilizada em processos como concessões de aeroportos e 

rodovias. 

 

Nº: 8o 
NOME DO CONTRIBUINTE: Senhor Sérgio Bueno (Centro Comunitário da Asa 
Norte) 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Após cumprimentar a todos e agradecer a oportunidade de debate, questionou a 

realização da discussão durante a pandemia 

Afirmou que uma concessão de 30 anos é mais do que uma vida, por isso deve se ter 

muito cuidado. Entende que não é o melhor momento para fazer esse debate. 

Alegou que o conceito do projeto não se trata estacionamento rotativo, pois os 

moradores teriam cobrança rotativa para um uso permanente. 

Ponderou que a discussão da matriz de transporte público x privado é uma coisa 

relativa, pois o projeto está limitando o uso do transporte privado, e não ampliando os 

serviços de transporte urbano. 
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Lembrou que a cobrança vai onerar muitas pessoas que usam o automóvel de forma 

coletiva, inclusive moradores de cidades afastadas que trabalham na região central e 

usam seu veículo de forma compartilhada. 

Que quem vai ganhar com isso são os donos das empresas de transporte público. 

Que houve Consulta Pública sobre o VLT em 14 de abril e que até agora não 

obtiveram resposta. 

Entende que a concessão é privatização, por ser onerosa ao usuário. 

Pede o VLT e a expansão do Metrô para a Asa Norte, bem como reforço do transporte 

transversal no Plano Piloto. 

Conclui informando ser contra o projeto, assim como a maioria das pessoas que ele 

discutiu na Asa Norte, dada a inconveniência da proposta enquanto não houver 

melhor gestão do transporte público. 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Foram acatadas as sugestões para redução do prazo da concessão. 

A Consulta Pública do VLT na via W3 se encerrou dia 20 de maio de 2020 e seu 

Relatório está disponível na página http://www.semob.df.gov.br/audiencias-publicas/ 

 

Nº: 9o 
NOME DO CONTRIBUINTE: Senhor Eduardo Passos (Palmas Estacionamentos) 
  
CONTRIBUIÇÃO 
Após cumprimentar a todos, iniciou informando que o padrão de concessões de 

estacionamentos no Brasil é ter prazo de 10 anos. 

Em defesa do social, questiona o quantitativo de monitores por vaga. 

Ponderou que a outorga inicial elevada limitaria a licitação a poucos proponentes que 

tivessem capacidade financeira, sugerindo aumentar a outorga mensal. 

Sugeriu que a licitação não seja concorrência internacional, em vista do período de 

pandemia, quando os voos internacionais estão restritos, podendo impedir a 

participação de empresas estrangeiras. 

Questionou pontualmente: 

- os 5% destinados a fiscalização são pagos a quem e por quem? 

- os R$ 300 milhões de investimentos não seriam o item a ser pesado como capital 

social? 

- a outorga em percentual não seria melhor que a outorga em financeiro? 

- se o senhor Andrei Cavalcanti já fez parte da comissão de avaliação? 
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Com relação à utilização de DRONE, informou que é proibido no Plano Piloto. 

Questionou porque não foram incluídas regiões de Ceilândia e Taguatinga, com tarifa 

menor pois a população tem menor poder aquisitivo. 

Alegou que a licitação não é de estacionamentos rotativos, mas sim de meios de 

pagamentos, sugerindo licitar a parte os aplicativos e meios de pagamento. 

  

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Foram acatadas as sugestões para redução do prazo da concessão. 

Foi acatada a sugestão de reavaliar definição dos valores de outorga fixa e variável. 

Foram acatadas as sugestões para reavaliar regras para participação na licitação e 

regra para Valor do Contrato. 

Conforme explicado na Audiência, a verba de fiscalização regulatória (5%) será 

recolhida pela futura concessionária para o Poder Concedente, e o senhor Andrei 

Cavalcanti não integrou a Comissão Técnica designada para o projeto. 

Quanto à inclusão de outras regiões, estas podem ser objeto de futuras novas rodadas 

de licitação, já incorporando o aprendizado. Nesse momento priorizou-se o Plano 

Piloto por ser a região com maior demanda por vagas e pela redução do 

congestionamento em vias de acesso à região central, como EPTG, Estrutural e 

EPNB.  

Quanto ao modelo de concessão, em análise comparativa com outros processos de 

concessão de estacionamentos rotativos verificou-se que o projeto se alinha com a 

prática usual para delegação deste serviço, sem prejuízo de que a discussão de 

modelos alternativos prossiga nas próximas etapas do projeto. 

 

Nº: 10o 
NOME DO CONTRIBUINTE: Senhor José Wilson  
  
CONTRIBUIÇÃO 
Após cumprimentar a todos, lembrou das tentativas anteriores de instalação de 

estacionamentos rotativos no DF. 

Questionou quanto ao momento de execução do projeto, em vista da pandemia. 

Também manifestou preocupação quanto às regras para moradores. 

Questionou quanto aos guardadores de veículos, se existe cadastro e garantias. 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 
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Foram acatadas sugestões para incluir regras para Guardadores e Lavadores 

Autônomos cadastrados junto ao GDF. 

Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 

O projeto não será implementado durante a pandemia. 

 

Nº: 11o 
NOME DO CONTRIBUINTE: Senhor Valdivino Silva (Sindicato dos Guardadores 
e Lavadores Autônomos do DF) 
  
CONTRIBUIÇÃO 
Após cumprimentar a todos e agradecer, se apresentou e fez referência aos 

documentos do projeto. 

Sugeriu alterar o nome do projeto de Zona Verde para Zona Ipê. 

Apresentou resumidamente a legislação aplicável à categoria representada. 

Trouxe exemplos das dificuldades cotidianos da categoria que representa. 

Sublinhou a falta de atenção da imprensa para com a categoria. 

Sugere utilizar a mão-de-obra dos guardadores no projeto, acrescentando que 

parquímetro é coisa do passado. 

Também pleiteia que os Guardadores e Lavadores Autônomos do DF possam atuar 

na venda dos créditos de estacionamento, podendo atuar como MEI. 

Propõe que os serviços de lavagem de veículos sejam realizados pelos Guardadores 

e Lavadores Autônomos do DF. 

Requer a efetivação de cadastro dos Guardadores e Lavadores Autônomos do DF 

junto ao GDF. 

 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a contribuição. 

Foram acatadas sugestões para incluir regras para Guardadores e Lavadores 

Autônomos cadastrados junto ao GDF. A SEMOB está em contato com o SINDIGLAV-

DF para fazê-lo da melhor forma possível. 

Também se acatou as sugestões para retirada do “Espaço Lavador” do projeto, visto 

que atualmente se adota equipamentos móveis para lavagem, com maior 

possibilidade comercialização. 

Com relação aos parquímetros, por ora entendeu-se pela sua manutenção no projeto, 
para que se avalie melhor eventuais transtornos para o pagamento pelo usuário. 
Entretanto, esse ponto poderá ser aprofundado nas próximas etapas do projeto, 
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inclusive alterações decorrentes da Consulta como a sugestão de venda de créditos 
pelos Guardadores e Lavadores Autônomos cadastrados junto ao GDF. 
 
Quando ao cadastro junto ao GDF, este tem sido coordenado pela Secretaria de 

Trabalho, com acompanhamento da SEMOB. 

 

2.3 – CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS PELO APLICATIVO WHATSAPP 

 

Nº: 1w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Abadia 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Estou aqui para protestar contra a proposta de privatização dos estacionamentos nas 

quadras residenciais e nas proximidades de hospitais. Para dizer basta à exploração 

dos cidadãos! Basta de privatizações que só servem ao setor privado! Já pagamos 

altos impostos que não se revestem em serviços ao público! Pelo contrário, em plena 

pandemia, ao invés de cuidar dos mais carentes, esse governo está a desalojar 

famílias que nada tem, como se fossem pragas a serem combatidas. Destroem seus 

pobres lares, como se destrói um formigueiro! E nós, aqui, já pagando altos impostos, 

teremos que pagar para o segundo carro da família permanecer embaixo de prédio? 

Basta ! 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

 

Nº: 2w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Achetta 
 
CONTRIBUIÇÃO  
Voto contra esse projeto de Zona Verde. 
 
RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

 
Nº: 3w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Adilson Renato Pereira  
 
CONTRIBUIÇÃO  
POSICIONAMENTO SOBRE ESTACIONAMENTO PAGO NAS ÁREAS PÚBLICAS 
Eu, Adilson Renato Pereira, celular (61)99926****, venho manifestar meu 
posicionamento contrário a cobrança de estacionamento nas áreas públicas do DF, 
notadamente nas quadras da ASA NORTE e ASA SUL, sejam nas áreas comerciais 
externas ou nas áreas internas de moradia.  
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O GDF não pode impor esse fardo aos cidadãos SEM ANTES garantir um sistema 
público, integrado e eficiente de transporte coletivo, digno da Capital da República. 
Faz-se necessário a implantação de um sistema radial de mobilidade urbana no DF, 
em direção ao Plano Piloto, utilizando trilhos leves e veículos seguros, leves e 
confortáveis, de forma a favorecer a migração do carro para veículos coletivos, bem 
como oferecendo qualidade urbanística e paisagística aos seus usuários. Esse 
sistema deve ser baseado na alteração da matriz energética de combustível fóssil 
para energias limpas e não poluentes ambientalmente.  
 
Entendemos que o modelo de gestão baseado em concessão a iniciativa privada da 
exploração de estacionamentos é desnecessário, imprudente e oneroso, visto que os 
investimentos para a implantação das vias públicas e demarcação das vagas já foram 
realizadas pelo GDF ao longo da construção de Brasília até os dias atuais.  
 
Faz- se necessário sim, o desenvolvimento de estudos para a constituição de um 
Órgão Publico que se configure em uma Autoridade Única Organizadora do 
Transporte e Mobilidade na Brasília Metrópole, que planeje e execute uma integração 
dos vários modais de transporte internos no Distrito Federal e com as cidades do 
entorno. 
 
Precede quaisquer estudos de cobrança de estacionamento no Plano Piloto a 
realização de investimentos e a implantação prioritária e urgente dos seguintes 
projetos:  
• Expansão do Metro até o final da Asa Norte e sua continuidade por meio de VLT 
para as cidades na região norte do DF.  
• Implantar o VLT na W3, L2 e Eixo Monumental, ambos de forma circular, mas 
integrado, substituindo completamente os Ônibus, que deverão se deslocar para 
outras vias.  
• Executar o previsto no programa "Brasília Integrada" do BID/GDF, que propõe 
“Terminais de Integração Metrô/VLT/Ônibus/Automóveis” nas pontas das Asas Sul e 
Asa Norte, com amplos estacionamentos gratuitos;  
• Implantar uma rede transversal de micro-ônibus elétricos de vizinhança (cruzando o 
Plano Piloto no sentido Leste-Oeste) ligando as quadras, desde 800 às quadras 900.  
• Completar e integrar as ciclovias e ciclo faixas, construindo bicicletários em praças 
e pontos de ônibus, edifícios públicos e comerciais e fortalecer sistema compartilhado 
de bicicletas e patinetes.  
• Quanto ao transporte individual, incentivar alternativas sustentáveis e 
compartilhadas. 
 
O agravante dessa proposta de Zona Verde, além da privatização dos 
estacionamentos públicos, é a terceirização da fiscalização e aplicação de multas 
também aparentemente ser privatizada. Isso impediria a reversão desses recursos 
para apoio a execução de projetos inovadores de REESTRUTURAÇÃO do sistema 
de transporte do Distrito Federal e de sua Área Metropolitana.  
 
Essa privatização dos estacionamentos públicos com terceirização da fiscalização e 
cobrança de multas trará pesado ônus e transtornos aos moradores do DF e região 
que se deslocam diariamente ao centro da capital.  
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Trará, ademais, custo cruel ao orçamento familiar dos assalariados já obrigados a 
manter oneroso carro individual e a enfrentar penosos congestionamentos, devido à 
ausência de transporte coletivo decente pela omissão do poder público, ao longo de 
décadas. 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 
Cumpre diferenciar privatização de concessão, como foi explicado na Audiência 

Pública. 

Com relação às quadras residenciais, destaca-se que o Projeto prevê cobrança 

apenas em horário comercial e isenção para moradores, com objetivo de inibir que 

automóveis estacionem nas quadras residenciais para acessar as comerciais, como 

já ocorre hoje em muitas quadras. 

O Projeto não prevê terceirização da fiscalização, mantendo todos as prerrogativas 

do Poder Público, conforme foi explicado na Audiência Pública. 

Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

    

 
Nº: 4w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Adriana  
 
CONTRIBUIÇÃO 1 
Bom dia 

A respeito da audiência pública  

Gostaria de deixar aqui uma questão 

Gostaria de saber o objetivo dessa proposta sendo que pelo o que entendi, a 

arrecadação não irá nem pros moradores ou cidadãos de Brasília 

Outro questionamento é pq se realizar uma proposta dessa em plena Pandemia? 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 
Com relação à destinação dos recursos, foram acatadas as contribuições, conforme 
item 2.2 deste Relatório, para que se proponha adequação da legislação distrital à 
Política Nacional de Mobilidade Urbana de forma que os recursos arrecadados em 
concessões de mobilidade sejam direcionados a investimentos no próprio sistema de 
mobilidade. 
Cabe esclarecer que não se propõe implantar o Projeto durante a pandemia. 
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Nº: 5w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Adriana Ximenes  
 
CONTRIBUIÇÃO  
NÃO AO PROJETO ZONA VERDE 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 

 
 
Nº: 6w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Adriane 
 
CONTRIBUIÇÃO  
Eu não concordo com a privatização dos espaços públicos referente a vagas e com 

cobrança do horário de permaneça 

O chamado projeto zona verde, totalmente contra 
 

RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 

 
 
Nº: 7w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Aida 
 
CONTRIBUIÇÃO  
NÃO 

temos tantas outras prioridades  

Metro Asa Norte  

Transporte entre L4 e W5 

Ampliação das ciclovias 

Esse projeto não traz benefícios à população 

Melhorem o transporte público 

Criem edifícios garagem (estacionamento vertical) 

RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 

 
Nº: 8w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Alan Silva   
 
CONTRIBUIÇÃO 1 

Relatório Anexo - Contribuições e Respostas (Rev Site) (53442389)         SEI 00090-00014697/2020-22 / pg. 70



 

Bom dia, sou morador da Asa Norte e tenho algumas considerações sobre o projeto. 

1) Sobre a cobrança nas áreas comerciais, de fato é algo que pode melhorar a fluidez 

do trânsito, rotatividade nos estacionamento etc, e acredito que algo possa ser feito 

nesse sentido. 

2) Agora sobre a cobrança nas áreas residenciais não tem sentido, quando o objetivo 

é melhorar a fluidez do  trânsito, rotatividade nos estacionamento etc, uma vez que 

diversas vagas nas áreas residências são ociosas. Além disso, o que ocasiona 

congestionamento no plano piloto não são os moradores do Plano Piloto, e sim os 

moradores das cidades satélites que vão trabalhar no centro da capital. O simples 

trânsito dos moradores residentes no plano piloto não ocasiona congestionamento 

algum. 

3) A cobrança de vagas nas áreas residencias não melhoraria a rotatividade nas vagas 
do comércio (salvo algumas raríssimas exceções), porque as vagas em geral são mais 
distantes dos comércios. 
 
CONTRIBUIÇÃO 2 
4) Algumas famílias do Plano Piloto, que sabidamente são de renda alta, com certeza 

possuem mais de 1 veículo. Isso porque o pai pode trabalhar em lugar diferente da 

mãe, e do filho que estuda em alguma faculdade, gerando dessa forma, de 2 a 3 

veículos por família. 

 
CONTRIBUIÇÃO 3 
5) Em plena pandemia do Corona Vírus, obrigar as pessoas a utilizarem o transporte 

público dentro do plano piloto, onde as viagens são relativamente curtas, e os ônibus 

não atendem todos os locais, é meio um contrassenso, uma vez que a aglomeração 

de pessoas pode propiciar a propagação do vírus. 

 
CONTRIBUIÇÃO 4 
6) A retirada das bicicletas compartilhadas é outro fator que vai contra a essa ideia de 
deixar o carro em casa e utilizar outros meios de transporte. Eu mesmo utilizava 
bastante as bicicletas compartilhadas 
 
CONTRIBUIÇÃO 5 
7) E finalizando, se a ideia do projeto é melhorar a fluidez do trânsito, rotatividade nos 

estacionamento etc, não tem sentido incluir as áreas residencias. Agora, se o governo 

está querendo arrecadas mais impostos, ai sim o governo pode fazer o que quiser, já 

que a área é pública. Basa dizer que o "objetivo da proposta é melhorar a arrecadação 

do GDF". O que não pode é usar o pretexto de melhorar a mobilidade urbana, taxando 

as áreas residenciais. DIGAM A VERDADE! 

 
CONTRIBUIÇÃO 6 
permitir o numero de veículos cadastrados de acordo com o endereço do IPVA 
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independente do numero de veículos.... não tem como burlar o sistema (uma pessoa 

querer colocar vários veículos no apartamento), pois ela ja estará pagando o IPVA 

tomem como base para saber a quantidade de veículos por apartamento no plano 

piloto, os anos de 2019 e 2020 do IPVA 

ai sim se um apartamento aumentar muito a quantidade de veículos quando o projeto 

for aprovado, constitui-se uma tentativa de burlar o sistema 

 
CONTRIBUIÇÃO 7 
Essa parte dos flanelinhas é complicada. Se eu já estou pagando para deixar meu 
carro na vaga, porque ainda vou pagar o flanelinha? 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 

Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 

Foi lançado Edital para bicicletas compartilhadas, disponível em 

http://semob.df.gov.br/edital-de-chamamento-02-2020/ 

Cabe esclarecer que não se propõe implantar o Projeto durante a pandemia. 
 
Foram acatadas sugestões para incluir regras para Guardadores e Lavadores 

Autônomos cadastrados junto ao GDF. 

 
Nº: 9w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Alessandra 
 
CONTRIBUIÇÃO  
Não 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 

 
Nº: 10w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Alessandro Carvalho   
 
CONTRIBUIÇÃO 
Não.nao não...absurdo privatizar área pública assim....😡 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 

 
Nº: 11w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Alessandro Nunes – SERBET - Sistema de 
Estacionamento Veicular do Brasil 
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Formulário de Contribuição 
CONTRIBUIÇÃO 1 
15.9.    Qualificação Técnica 
15.11.  Qualificação Econômico-Financeira 
 
Prezados Srs. 
Item 15.9. Qualificação Técnica 
 
Por favor gostaríamos de contribuir com a construção deste projeto/documento, 
solicitando a exclusão da obrigatoriedade de apresentação de atestado de 
qualificação técnica, devidamente registrado(s) no CREA/CAU, emitido(s) por pessoa 
jurídica de direito público ou privado, que comprove a experiência da LICITANTE em 
implantação e operação de sistemas eletrônicos de monitoramento de vagas rotativas 
em logradouros públicos, com geração de dados em tempo real, através de 
parquímetros e sistemas informatizados no total de 10.000 (dez  mil vagas), além dos  
seguintes serviços, considerados de maior relevância para o certame: 
a)   Execução de projetos e implantação de sinalização vertical e horizontal em vias e 

logradouros públicos; 

b)   Utilização de parquímetros com opção de crédito e débito; 

c)   Utilização de veículos com OCR para fiscalização. 

Podemos fornecer um exemplo prático de que esta solicitação, restringe a 

participação de empresas que fornecem a solução descrita no objeto desta minuta de 

edital, a cidade de São Paulo que recentemente, realizou o processo de concessão 

do seu sistema de zona azul que não possui parquímetros, assim a concessionária 

fornecedora do sistema da solução para a cidade de São Paulo não teria condições 

de participação deste certame para a cidade de Brasília. 

Assim, por favor solicitamos que este requisito seja refeito, para que as apresentem 

atestados de qualificação para um total de 10.000 (dez mil vagas), extraindo a 

obrigatoriedade de utilização de parquímetros para esta quantidade. 

 
CONTRIBUIÇÃO 2 
Outra contribuição seria, admitir a somatória de atestados para empresas que não 

estejam participando no formato de consórcio, no item 15.9.11 é admitida a soma para 

empresas que estejam participando somente no formato de consórcio. 

 
CONTRIBUIÇÃO 3 
Item 15.11.  Qualificação Econômico-Financeira 
 
Com relação a este requisito, temos o seguinte para pontuar: 
 
No subitem (ii), é requisitado que a licitante apresente um patrimônio líquido 
equivalente a, no mínimo 10%, do valor estimado do contrato, que no Item 4.1 desta 
minuta de edital é declarado como: 
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Item 4.1 O  VALOR  ESTIMADO  DO  CONTRATO  é  de  R$  2.364.099.470,98  (dois 

bilhões,  trezentos  e  sessenta  e  quatro  milhões,  noventa  e  nove  mil,  quatrocentos  

e setenta reais e noventa e oitos centavos), na data base de Abril de 2020, 

correspondente à soma da RECEITA TARIFÁRIA estimada ao longo da execução da 

CONCESSÃO na implantação, trazidos a valor presente. 

Pois bem, realizando o cálculo de 10% deste valor, a licitante deverá comprovar um 

patrimônio líquido de R$ 236.409.947,09 (Duzentos e Trinta e Seis Milhões, 

quatrocentos e nove mil, novecentos e quarenta e sete reais e nove centavos), o que 

restringe a participação de empresas com capacidade técnica de participação neste 

certame, tendo em vista que está autorizada a participação de empresas estrangeiras. 

Assim por favor, solicitamos que seja considerada uma empresa apta à que, tenha 

Qualificação Econômica Financeira atendendo ao subitem (ii) sobre a comprovação 

do patrimônio líquido ou a que apresente comprovação referente aos indicadores 

financeiros descritos no sub item (iv) listados a seguir: 

a) ILC  (Índice  de  Liquidez  Corrente)  ≥  1,0; ILC  =  (AC  /  PC) 
b) ILG  (Índice  de  Liquidez  Geral  )  ≥  1,0; ILG  =  AC  +  RL  /  PC  +  PN 
c) IE  (Índice  de  Endividamento)  ≤ 0,5 IE  =  PC  +  PN  /  AT 
 
Sendo: 
AC  =  Ativo  Circulante PC  =  Passivo  Circulante AT=  Ativo  Total 
RL  =  Realizável  a  longo  prazo PC  =  Passivo  Circulante 
PN=  Passivo  não  circulante 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 

Foram acatadas as sugestões para reavaliar regras para participação na licitação e 

regra para Valor do Contrato. 

Com relação aos parquímetros, por ora entendeu-se pela sua manutenção no projeto, 
para que se avalie melhor eventuais transtornos para o pagamento pelo usuário. 
Entretanto, esse ponto poderá ser aprofundado nas próximas etapas do projeto, 
inclusive alterações decorrentes da Consulta como a sugestão de venda de créditos 
pelos Guardadores e Lavadores Autônomos cadastrados junto ao GDF. 
 
 
Nº: 12w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Alexandra Capone  
 
CONTRIBUIÇÃO  
Eu, Alexandra Capone, sou contra a privatização das áreas públicas de 
estacionamento de Brasília! 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
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Nº: 13w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Alexandre  
 
CONTRIBUIÇÃO 
Não. 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 

 
Nº: 14w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Alexandre S.  
 
CONTRIBUIÇÃO  
Bom dia 

Gostaria de manifestar todo o meu repúdio ao projeto de privatização dos 
estacionamentos comerciais e residenciais do plano piloto. 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 

 
Nº: 15w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Alexandre Soares Dias   
 
CONTRIBUIÇÃO  
Bom dia! Sou contra a cobrança em estacionamentos públicos, muito menos em áreas 
residenciais. Acredito que o primeiro tópico antes dessa discussão é a melhoria do 
transporte público, expansão das áreas de cobertura do metrô e ampliação de seus 
horários. O transporte público de Brasília está longe de possibilitar tarifa sobre 
estacionamento. 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 

 
 
Nº: 16w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Alexis   
 
CONTRIBUIÇÃO  
Ultraje!! 

Sou morador da SQNW 111, Bloco J - Setor Noroeste - e compartilho do entendimento 
contrário à instituição da zona verde.   
 
Principalmente porque não haveria retorno de nenhuma espécie para a população, e 

geraria um ônus exorbitante para o já escorchado contribuinte, ferindo o princípio da 

proporcionalidade e do não confisco.  

Relatório Anexo - Contribuições e Respostas (Rev Site) (53442389)         SEI 00090-00014697/2020-22 / pg. 75



 

Se houvesse um serviço de transporte público de qualidade, poder-se-ia até cogitar 

de uma medida de tal natureza, como forma de incentivar a redução no trânsito de 

veículos no interior da zona central (que nem é tão grande assim. Há uma sobrecarga 

circunstancial em locais e horários específicos), e na ocupação de estacionamentos 

(que o próprio Poder Público não manifesta interesse em apliar). Mas na atual 

condição dos serviços, ficamos obrigados a andar de carro, e ainda seremos 

penalizados por isso. 

Tão de brincadeira... qual o “alto investimento inicial” que seria necessário? As 

(poucas) vagas já estão aí. O concessionário teria apenas de instituir uma forma de 

cobrança 

Como forma de tarifa, deve necessariamente haver uma contraprestação. Qual é essa 

contraprestação? Ceder ao cidadão o direito de estar no centro da cidade? 

Cerceamento ao direito de ir e vir 

Falam em priorizar o transporte público como se o serviço existente atendesse mesmo 

a necessidade da população! 

Está havendo uma inequívoca inversão da ordem das coisas. Priorizem primeiro a 
expansão e a melhoria do transporte público para depois pensarem em uma proposta 
de zona verde. O que não dá é para forçar o uso do já precário sistema para depois 
se pensar em adequá-lo. 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 

 
Nº: 17w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Alice Almeida Freire Gramelisch 
 
CONTRIBUIÇÃO  
POSICIONAMENTO SOBRE ESTACIONAMENTO PAGO NAS ÁREAS PÚBLICAS 
Eu, Alice Almeida Freire Gramelisch, celular (61) 98142-****, venho manifestar meu 
posicionamento contrário a cobrança de estacionamento nas áreas públicas do DF, 
notadamente nas quadras da ASA NORTE e ASA SUL, sejam nas áreas comerciais 
externas ou nas áreas internas de moradia.  
 
O GDF não pode impor esse fardo aos cidadãos SEM ANTES garantir um sistema 
público, integrado e eficiente de transporte coletivo, digno da Capital da República. 
Faz-se necessário a implantação de um sistema radial de mobilidade urbana no DF, 
em direção ao Plano Piloto, utilizando trilhos leves e veículos seguros, leves e 
confortáveis, de forma a favorecer a migração do carro para veículos coletivos, bem 
como oferecendo qualidade urbanística e paisagística aos seus usuários. Esse 
sistema deve ser baseado na alteração da matriz energética de combustível fóssil 
para energias limpas e não poluentes ambientalmente.  
 
Entendemos que o modelo de gestão baseado em concessão a iniciativa privada da 
exploração de estacionamentos é desnecessário, imprudente e oneroso, visto que os 
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investimentos para a implantação das vias públicas e demarcação das vagas já foram 
realizadas pelo GDF ao longo da construção de Brasília até os dias atuais.  
 
Faz- se necessário sim, o desenvolvimento de estudos para a constituição de um 
Órgão Publico que se configure em uma Autoridade Única Organizadora do 
Transporte e Mobilidade na Brasília Metrópole, que planeje e execute uma integração 
dos vários modais de transporte internos no Distrito Federal e com as cidades do 
entorno. 
 
Precede quaisquer estudos de cobrança de estacionamento no Plano Piloto a 
realização de investimentos e a implantação prioritária e urgente dos seguintes 
projetos:  
• Expansão do Metro até o final da Asa Norte e sua continuidade por meio de VLT 
para as cidades na região norte do DF.  
• Implantar o VLT na W3, L2 e Eixo Monumental, ambos de forma circular, mas 
integrado, substituindo completamente os Ônibus, que deverão se deslocar para 
outras vias.  
• Executar o previsto no programa "Brasília Integrada" do BID/GDF, que propõe 
“Terminais de Integração Metrô/VLT/Ônibus/Automóveis” nas pontas das Asas Sul e 
Asa Norte, com amplos estacionamentos gratuitos;  
• Implantar uma rede transversal de micro-ônibus elétricos de vizinhança (cruzando o 
Plano Piloto no sentido Leste-Oeste) ligando as quadras, desde 800 às quadras 900.  
• Completar e integrar as ciclovias e ciclo faixas, construindo bicicletários em praças 
e pontos de ônibus, edifícios públicos e comerciais e fortalecer sistema compartilhado 
de bicicletas e patinetes.  
• Quanto ao transporte individual, incentivar alternativas sustentáveis e 
compartilhadas. 
 
O agravante dessa proposta de Zona Verde, além da privatização dos 
estacionamentos públicos, é a terceirização da fiscalização e aplicação de multas 
também aparentemente ser privatizada. Isso impediria a reversão desses recursos 
para apoio a execução de projetos inovadores de REESTRUTURAÇÃO do sistema 
de transporte do Distrito Federal e de sua Área Metropolitana.  
 
Essa privatização dos estacionamentos públicos com terceirização da fiscalização e 
cobrança de multas trará pesado ônus e transtornos aos moradores do DF e região 
que se deslocam diariamente ao centro da capital.  
 
Trará, ademais, custo cruel ao orçamento familiar dos assalariados já obrigados a 
manter oneroso carro individual e a enfrentar penosos congestionamentos, devido à 
ausência de transporte coletivo decente pela omissão do poder público, ao longo de 
décadas. 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 
Cumpre diferenciar privatização de concessão, como foi explicado na Audiência 

Pública. 

Com relação às quadras residenciais, destaca-se que o Projeto prevê cobrança 

apenas em horário comercial e isenção para moradores, com objetivo de inibir que 
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automóveis estacionem nas quadras residenciais para acessar as comerciais, como 

já ocorre hoje em muitas quadras. 

O Projeto não prevê terceirização da fiscalização, mantendo todos as prerrogativas 

do Poder Público, conforme foi explicado na Audiência Pública. 

Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

 
 
Nº: 18w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Alice de Oliveira   
 
CONTRIBUIÇÃO  
Meu Nome e Alice de Oliveira, gostaria de expor minha opinião acerca dessa 
audiência, me posicionando contra esse projeto, pelos motivos: Em primeiro lugar a 
sociedade precisa ter um transporte digno, antes mesmo de qualquer implantação 
desse absurdo projeto, quem só beneficiará os empresários, que terão uma 
arrecadação a custo do suor dos Brasilense! Brasília e uma vergonha no que diz 
respeito ao transporte público! Quando que o Governo vai pensar na população?!!! 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 

 
 
Nº: 19w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Aline   
 
CONTRIBUIÇÃO 
Boa tarde 

Sou contra o projeto Zona Verde  
 

RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 

 
 
Nº: 20w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Amanda Lapa  
 
CONTRIBUIÇÃO 
Sou completamente contra o pagamento de estacionamento para os moradores das 

quadras! 
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sou completamente contra o pagamento de estacionamento em qualquer 
circunstância.  

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 

 
 
Nº: 21w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Amanda Melo  
 
CONTRIBUIÇÃO  
Sou completamente contra o pagamento de estacionamento para os moradores das 
quadras! 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 

 
Nº: 22w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Amanda Rebelo  
 
CONTRIBUIÇÃO  
Sou contra a cobrança de estacionamento em locais residenciais, considerando ser 
espaços de uso domiciliar, onde não há outra opção de estacionamento e/ou guarda 
dos veículos. Além disso, não há outra opção de estacionamento em muitas areas 
residenciais do DF. A cobrança em locais comerciais faz sentido. Porém, sabemos 
que não há transporte público suficiente e em boas condições para que possamos 
deixar de ter veículo próprio e usar somente transporte coletivo. 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. O projeto prevê isenção para moradores. 

 
Nº: 23w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Amilcar Jiran Ziller  
 
CONTRIBUIÇÃO  
Bom dia! 

Sou contra a implantação VERGONHOSA da Zona Verde. 

Amilcar Jiran Ziller, SQS 213, BLOCO F, AP 606. 
 

RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 

 
 
Nº: 24w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Ana Beatriz 
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CONTRIBUIÇÃO  
Ao Semob/GDF Assunto: Manifestação contrária ao Projeto Zona Verde Prezados 
Senhores, Venho manifestar-me contra o Projeto Zona Verde, uma vez que não há no 
Distrito Federal um transporte público de qualidade, que possa atender a todos os 
cidadãos e que ligue de forma eficiente todas as Regiões Administrativas ao Plano 
Piloto, ao passo que o Projeto limitará a permanência de veículos no Plano Piloto, 
quase que de forma indiscriminada, independentemente de sua origem (se do Plano 
Piloto ou de outras RA ou cidades - Como exigir um tempo máximo de permanência 
para os moradores!?). 
 
Ademais, o Projeto transferirá uma competência do Governo ao setor privado – a essa 
empresa concessionária o direito de fiscalizar e multar os cidadãos (“infratores”) em 
áreas públicas. Sinto uma falta de transparência em relação a medida. 
 
Ao Semob/GDF Assunto: Manifestação contrária ao Projeto Zona Verde Prezados 

Senhores, Venho manifestar-me contra o Projeto Zona Verde, uma vez que não há no 

Distrito Federal um transporte público de qualidade, que possa atender a todos os 

cidadãos e que ligue de forma eficiente todas as Regiões Administrativas ao Plano 

Piloto, ao passo que o Projeto limitará a permanência de veículos no Plano Piloto, 

quase que de forma indiscriminada, independentemente de sua origem (se do Plano 

Piloto ou de outras RA ou cidades - Como exigir um tempo máximo de permanência 

para os moradores!?).  

Ademais, o Projeto transferirá uma competência do Governo ao setor privado – a essa 

empresa concessionária o direito de fiscalizar e multar os cidadãos (“infratores”) em 

áreas públicas. Sinto uma falta de transparência em relação a medida. Há ainda que 

esclarecer a população do DF se: - Houve um estudo para identificar o problema 

(medidas semelhantes e seus resultados na solução do problema, melhores práticas) 

e alternativas de solução (viabilidade de construção de prédios de estacionamentos 

privados, estudo de criação de novas áreas para estacionamentos, entre outras);  

- Foi feita Análise de Impacto Regulatório (AIR) para o caso;  

- Quais são os custos e benefícios da medida (não está claro se a relação 

custo/benefício é positiva); - Onde serão empregados os recursos advindos da medida 

(será voltado para implantação de novas soluções para o problema?) 

 - Há ou não um alinhamento das políticas públicas – p. ex.: (i) concessão de licenças 

a automóveis sem limitação de quantidade, e depois inviabiliza deixá-los 

estacionados;  

(ii) há projeto também (ou haverá) para a implantação de sistema de transporte público 

de qualidade no Distrito Federal, com ampliação do metrô até a Asa Norte, a 

implantação do VLT, na W3 e na L2 Sul; a construção de terminais de integração, 

entre os diferentes meios de transportes públicos; a integração das ciclovias e 

ciclofaixas e construção de bicicletários em praças e pontos de ônibus; e implantação 

de rede transversal de ônibus de vizinhança, interligando as quadras 800 às quadras 

900 (ou a medida apenas onerará os condutores, principalmente trabalhadores e 
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moradores?); o transporte público está pronto para atender a população que passará 

a utilizá-lo (acredito que não esteja pronto nem para atender a demanda atual).  

Em relação às 4 zonas que serão criadas, de acordo com o Projeto, cabe lembrar que:  

- A Zona Ipê Amarelo abrangerá áreas onde há comércios e residências, como as 

quadras residenciais e comerciais do Plano Piloto. Nelas, moradores da quadra terão 

direito à isenção de pagamento de um carro estacionado em vaga pública. Se houver 

mais de um carro por moradia, será cobrado o estacionamento. O período máximo de 

permanência previsto é de duas horas, e a taxa será de R$ 2,00 por hora, para carros, 

e R$ 1,00, para motos.  

- A Zona Ipê Roxo é composto pelo Eixo Monumental e quadras próximas, como 

setores bancários e comercial norte e sul e o setor de rádio e televisão. Nele, a 

permanência máxima permitida será de 5h, e a taxa será de R$ 5 por hora, para 

carros, e a metade do valor, para motos.  

- A zona denominada Ipê Rosa será composta de bolsões de estacionamento 

próximos a autarquias e prédios públicos do Plano Piloto. O período máximo de 

permanência será de 12 horas, e os valores serão de R$ 5 por hora, para carros, e 

R$ 2,5, para motos.  

- Por fim, a Zona Ipê Branco compreenderá bolsões de estacionamentos próximos a 

transportes públicos e coletivos. O período máximo de permanência será de 18 horas, 

e o valor previsto é de R$ 0,50 por hora, para carros e motos. 

(https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2020/07/29/interna_cidad

esdf,876597/zona-verde-lideres-comunitarios-criticam-estacionamento-rotativo-

pago.shtml) Em meu entendimento, se o problema é a falta de vagas, essa medida 

não é solução.  

Além disso, antes de mais nada, é preciso mais transparência, mais esclarecimento e 

convencimento da população sobre a eficácia da medida. 

RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 

O Projeto não prevê terceirização da fiscalização, mantendo todos as prerrogativas 

do Poder Público, conforme foi explicado na Audiência Pública. 

Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

Análises de Impacto Regulatório se aplicam a proposições normativas, já concessões 

requerem Estudos de Viabilidade. 

Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 

 
Nº: 25w 
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NOME DO CONTRIBUINTE: Ana Cardoso   
 
CONTRIBUIÇÃO  
Prezados, eu, Ana Cardoso e minha família nos colocamos VEEMENTEMENTE 
CONTRA essa proposta infâme de estacionamento pago nas áreas públicas. De 
Brasília. Não só nos parece indecente como maliciosa essa proposta. Quem poderá 
se beneficiar de um absurdo desses?! Os cidadãos certamente não são. Não temos 
transporte público descente, abrangente, rápido e barato. Qual a nossa alternativa?! 
Já não basta todas as limitações que já temos para estacionar?!! Como será, por 
exemplo, para os prestadores de serviço autônomos que precisam cumprir uma 
agenda de trabalho apertada, que precisam se locomover rápido pela cidade e parar 
nas casas de seus clientes? 

 
Como será para as famílias que têm mais de um carro e nenhuma vaga de garagem?! 
Com tanta dificuldade e desemprego nessa crise sem prescedentes, um projeto tão 

oneroso ao cidadão foge a qualquer bom senso e nos deixa extremamente inseguros. 

Acrescento ainda as palavras de um amigo sobre esse absurdo, as quais assino 
embaixo: “que na concepção de Brasília se baseia no livre uso e ocupação dos 
espaços públicos comunitários das superquadras e entrequadras. Neste sentido, esta 
liberdade não se coaduna com a apropriação dos mesmos por qualquer terceiro com 
o objetivo de gerar proveito econômico. Isto é um ataque ao cidadão brasiliense pelo 
Estado local, em flagrante oposição da obrigação de protegê-lo. Luiz Ferro” 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 

Nº: 26w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Ana Carolina Cardoso de Sousa 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Eu, Ana Carolina Cardoso de Sousa, 01724211102, residente à SQN 316 bl D, voto 
NÃO ao Projeto Zona Verde do GDF  

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 27w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Ana Claudia Takatsu 
 
CONTRIBUIÇÃO 1 
Ao Semob/GDF 

Assunto: Manifestação contrária ao Projeto Zona Verde 

Prezados Senhores, 

Venho manifestar-me contra o Projeto Zona Verde, uma vez que não há no Distrito 

Federal um transporte público de qualidade, que possa atender a todos os cidadãos 

e que ligue de forma eficiente todas as Regiões Administrativas ao Plano Piloto, ao 
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passo que o Projeto limitará a permanência de veículos no Plano Piloto, quase que de 

forma indiscriminada, independentemente de sua origem (se do Plano Piloto ou de 

outras RA ou cidades - Como exigir um tempo máximo de permanência para os 

moradores!?). 

Ademais, o Projeto transferirá uma competência do Governo ao setor privado – a essa 

empresa concessionária o direito de fiscalizar e multar os cidadãos (“infratores”) em 

áreas públicas. 

Sinto uma falta de transparência em relação a medida. Há ainda que esclarecer a 

população do DF se: 

- Houve um estudo para identificar o problema (medidas semelhantes e seus 

resultados na solução do problema, melhores práticas) e alternativas de solução 

(viabilidade de construção de prédios de estacionamentos privados, estudo de criação 

de novas áreas para estacionamentos, entre outras); 

- Foi feita Análise de Impacto Regulatório (AIR) para o caso; 

- Quais são os custos e benefícios da medida (não está claro se a relação 

custo/benefício é positiva); 

- Onde serão empregados os recursos advindos da medida (será voltado para 

implantação de novas soluções para o problema?) 

- Há ou não um alinhamento das políticas públicas – p. ex.: (i) concessão de licenças 

a automóveis sem limitação de quantidade, e depois inviabiliza deixá-los 

estacionados; (ii) há projeto também (ou haverá) para a implantação de sistema de 

transporte público de qualidade no Distrito Federal, com  ampliação do metrô até a 

Asa Norte, a implantação do VLT, na W3 e na L2 Sul; a construção de terminais de 

integração, entre os diferentes meios de transportes públicos; a integração das 

ciclovias e ciclofaixas e construção de bicicletários em praças e pontos de ônibus; e 

implantação de rede transversal de ônibus de vizinhança, interligando as quadras 800 

às quadras 900 (ou a medida apenas onerará os condutores, principalmente 

trabalhadores e moradores?); o transporte público está pronto para atender a 

população que passará a utilizá-lo (acredito que não esteja pronto nem para atender 

a demanda atual). 

Em relação às 4 zonas que serão criadas, de acordo com o Projeto, cabe lembrar que: 

- A Zona Ipê Amarelo abrangerá áreas onde há comércios e residências, como as 
quadras residenciais e comerciais do Plano Piloto. Nelas, moradores da quadra terão 
direito à isenção de pagamento de um carro estacionado em vaga pública. Se houver 

mais de um carro por moradia, será cobrado o estacionamento. O período máximo de 

permanência previsto é de duas horas, e a taxa será de R$ 2,00 por hora, para carros, 

e R$ 1,00, para motos. 

- A Zona Ipê Roxo é composto pelo Eixo Monumental e quadras próximas, como 

setores bancários e comercial norte e sul e o setor de rádio e televisão. Nele, a 
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permanência máxima permitida será de 5h, e a taxa será de R$ 5 por hora, para 

carros, e a metade do valor, para motos. 

- A zona denominada Ipê Rosa será composta de bolsões de estacionamento 

próximos a autarquias e prédios públicos do Plano Piloto. O período máximo de 

permanência será de 12 horas, e os valores serão de R$ 5 por hora, para carros, e 

R$ 2,5, para motos. 

- Por fim, a Zona Ipê Branco compreenderá bolsões de estacionamentos próximos a 

transportes públicos e coletivos. O período máximo de permanência será de 18 horas, 

e o valor previsto é de R$ 0,50 por hora, para carros e motos. 

(https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2020/07/29/interna_cidad

esdf,876597/zona-verde-lideres-comunitarios-criticam-estacionamento-rotativo-

pago.shtml) 

Em meu entendimento, se o problema é a falta de vagas, essa medida não é solução. 

Além disso, antes de mais nada, é preciso mais transparência, mais esclarecimento e 

convencimento da população sobre a eficácia da medida. 

ANA CLAUDIA TAKATSU 
 
RESPOSTA 
 
A SEMOB agradece a manifestação. 

O Projeto não prevê terceirização da fiscalização, mantendo todos as prerrogativas 

do Poder Público, conforme foi explicado na Audiência Pública. 

Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

Análises de Impacto Regulatório se aplicam a proposições normativas, já concessões 

requerem Estudos de Viabilidade. 

Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 

 
Nº: 28w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Ana Cristina  
 
CONTRIBUIÇÃO 
Não!!! Digo não ao projeto de cobrança de estacionamento público! Absurdo cobrar 
em quadras residenciais!  

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 29w 
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NOME DO CONTRIBUINTE: Ana Lúcia  
 
CONTRIBUIÇÃO  
NÃO  

Não a privatização dos estacionamentos públicos residenciais para os moradores. 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 29w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Ana Lúcia Cherman 
 
CONTRIBUIÇÃO  
Bom dia! Sou contra a implantação da Zona Verde. Um desrespeito aos moradores 
de Brasília! Ana Lúcia Cherman, SQS 213, BLOCO F, AP 601 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 30w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Ana Luiza Sturion Grisoto 
 
CONTRIBUIÇÃO  
Eu, Ana Luiza Sturion Grisoto, CPF 765942031-34, sou CONTRA a privatização das 
áreas públicas de estacionamento de Brasília 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 31w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Ana Maria 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Não concordamos 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 32w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Ana Maria Maciel 
 
CONTRIBUIÇÃO  
Eu, Ana Maria Maciel, RG 356503, sou contra a privatização das áreas públicas de 
estacionamentos de Brasília 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 33w 
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NOME DO CONTRIBUINTE: Ana Paula 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Bom dia, venho apoiar a demanda por melhor infraestrutura nos transportes. Metrô 
até a asa norte. Sou contra qualquer tipo de cobrança dentro das quadras residenciais. 
Não podemos visitar amigos porque quando chegamos temos que pagar. Achei um 
absurdo!!! É um abuso!  

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 34w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Ana Paula Hummel  
 
CONTRIBUIÇÃO  
Essa proposta é um despropósito com a população. Brasília não possui um sistema 
de transporte público que possibilite essa implementação.  Sem falar na cobrança de 
vagas internas nas quadras residenciais!!!!! 
Fere o projeto da cidade e deve-se lembrar que não somos uma Suíça. 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 35w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Ana Paula Rezende Costa Chagas  
 
CONTRIBUIÇÃO  
POSICIONAMENTO SOBRE ESTACIONAMENTO PAGO NAS ÁREAS PÚBLICAS 

Eu, Ana Paula Rezende Costa Chagas, celular 61 98141****. venho manifestar meu 
posicionamento contrário a cobrança de estacionamento nas áreas públicas do DF, 
notadamente nas quadras da ASA NORTE e ASA SUL, sejam nas áreas comerciais 
externas ou nas áreas internas de moradia. 
 
O GDF não pode impor esse fardo aos cidadãos SEM  ANTES garantir um sistema 

público, integrado e eficiente de transporte coletivo, digno da Capital da República. 

Faz-se necessário a implantação de um sistema radial de mobilidade urbana no DF, 

em direção ao Plano Piloto, utilizando trilhos leves e veículos seguros, leves e 

confortáveis, de forma a favorecer a migração do carro para veículos coletivos, bem 

como oferecendo qualidade urbanística e paisagística aos seus usuários. Esse 

sistema deve ser baseado na alteração da matriz energética de combustível fóssil 

para energias limpas e não poluentes ambientalmente. 

Entendemos que o modelo de gestão baseado em concessão a iniciativa privada da 

exploração de estacionamentos é desnecessário, imprudente e oneroso, visto que os 

investimentos para a implantação das vias públicas e demarcação das vagas já foram 

realizadas pelo GDF ao longo da construção de Brasília até os dias atuais. Faz- se 

necessário sim, o desenvolvimento de estudos para a constituição de um Órgão 
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Publico que se configure em uma Autoridade Única Organizadora do Transporte e 

Mobilidade na Brasília Metrópole, que planeje e execute uma integração dos vários 

modais de transporte internos no Distrito Federal e com as cidades do entorno. 

Precede quaisquer estudos de cobrança de estacionamento no Plano Piloto a 

realização de investimentos e a implantação prioritária e urgente dos seguintes 

projetos: 

• Expansão do Metro até o final da Asa Norte e sua continuidade por meio de 

VLT para as cidades na região norte do DF. 

• Implantar o VLT na W3, L2 e Eixo Monumental, ambos de forma circular, mas 

integrado, substituindo completamente os Ônibus, que deverão se deslocar para 

outras vias. 

• Executar o previsto no programa "Brasília Integrada" do BID/GDF,  que propõe 

“Terminais de Integração Metrô/VLT/Ônibus/Automóveis” nas pontas das Asas Sul e 

Asa Norte, com amplos estacionamentos gratuitos; 

• Implantar uma rede transversal de micro-ônibus elétricos de vizinhança 

(cruzando o Plano Piloto no sentido Leste-Oeste) ligando as quadras, desde 800 às 

quadras 900. 

• Completar e integrar as ciclovias e ciclo faixas, construindo bicicletários em 

praças e pontos de ônibus, edifícios  públicos e comerciais e fortalecer sistema 

compartilhado de bicicletas e patinetes. 

• Quanto ao transporte individual, incentivar alternativas sustentáveis e 

compartilhadas. 

O agravante dessa proposta de Zona Verde, além da privatização dos 

estacionamentos públicos, é a terceirização da fiscalização e aplicação de multas 

também aparentemente ser privatizada. Isso impediria a reversão desses recursos 

para apoio a execução de projetos inovadores de REESTRUTURAÇÃO do sistema 

de transporte do Distrito Federal e de sua Área Metropolitana. Essa privatização dos 

estacionamentos públicos com terceirização da fiscalização e cobrança de multas 

trará pesado ônus e transtornos aos moradores do DF e região que se deslocam 

diariamente ao centro da capital. 

Trará, ademais, custo cruel ao orçamento familiar dos assalariados já obrigados a 
manter oneroso carro individual e a enfrentar penosos congestionamentos, devido à 
ausência de transporte coletivo decente pela omissão do poder público, ao longo de 
décadas. 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 
Cumpre diferenciar privatização de concessão, como foi explicado na Audiência 

Pública. 

Com relação às quadras residenciais, destaca-se que o Projeto prevê cobrança 

apenas em horário comercial e isenção para moradores, com objetivo de inibir que 
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automóveis estacionem nas quadras residenciais para acessar as comerciais, como 

já ocorre hoje em muitas quadras. 

O Projeto não prevê terceirização da fiscalização, mantendo todos as prerrogativas 

do Poder Público, conforme foi explicado na Audiência Pública. 

Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

 
Nº: 36w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Ana Valéria do Egypto Gonçalves  
 
CONTRIBUIÇÃO  
Não a proposta do GDF para cobrança de taxa de estacionamento seja em áreas 

residenciais, seja em áreas comerciais e/ou institucionais das Asas Norte e Sul do 

Plano Piloto. Ou ainda outras áreas de Brasília com. A mesma característica. Aliás. A 

audiência "pública", em verdade pseudo-publica que começa hj dia 31.07.2020 às 10 

h, é uma total FALÁCIA. UM. ENGODO ILEGAL DO GDF. Tal audiência não foi 

divulgada nos veículos de comunicação massivamente (como o GDF sabe fazer 

quando é pra lembrar de pagamento de IPTU e IPVA 

..., só para dar um exemplo . Acontecerá em local em que quase não há acesso por 

transporte público coletivo, com a debochada possobilidade de apenas 16 pessoas 

participarem presencialmente. Emails e mensagens de whatsapp não ensejam nem 

de longe o propósito de uma audiência pública que é a exposição de opinião não só 

entre governo e o indivíduo, mas a oitiva da opinião de cada um, por TODOS os 

participantes. Nem todos os legítimos interessados tem email, internet, nem whatsapp.  

Uma audiência dessa tem que acontecer em local CENTRALIZADO,de fácil acesso a 

meio de transporte coletivo , com EXTENSA e MASSIVA divulgação prévia e, 

preferencialmente FORA DE PERIODO DE PANDEMIA, já se esperou tanto por isso, 

Montar esse verdadeiro cirquinho de faz de conta, em plena PANDEMIA e dessa 

maneira obsoleta, somado a tudo que falei antes, deslegitima essa tosca atitude do 

GDF e é suficiente e necessário para uma ANULAÇÃO JUDICIAL. Nada menos que 

um espaço do porte do Ginásio Nilson Nelson é o correto para uma audiência pública 

como essa. Nem imagem tem esse perfil de WhatsApp aqui...Incrível. E para quem 

me perguntou meu nome quando eu ainda estava no início do texto completo , 

ASSEVERO: NÃO SOU SÓ EU QUE TENHO QUE ME IDENTIFICAR, ESSE 

WHATSAPP É DE QUEM? QUEM PAGA A CONTA DELE? Outra ilegalidade do GDF. 

Mídias públicas obrigatoriamente têm que ser ostensivamente identificadas. Repito: 

não a proposta do GDF, mais que isso, não a essa audiência pseudo-publica. Ana 

Valéria do Egypto Gonçalves  

bem a cara do atual governo. Quer identificação, mas não se identifica!  
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Vai para os autos processuais! 

O Sr. Ou Sra. Me perguntou AQUI! É AQUI que tem que responder. A foto desse perfil 
de WhatsApp tinha que estar identificada com timbre do GDF. Não tem validade 
whatsapp de órgão governamental sem a devida identificação. Mas isso é SÓ mais 
uma coisa que empregado público de livre provimento que manipula mídias 
governamentais não sabe. Despreparados! Vai para os autos processuais também. 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 37w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Andjei   
 
CONTRIBUIÇÃO 
Bom dia! 

Sobre o Projeto Zona Verde do GDF que intenciona privatizar as áreas de 
estacionamentos comerciais e residenciais de Brasília. Privatizar as vagas dentro das 
áreas residências não faz o menor sentido, muito menos nas quadras das 400 pois a 
grande maioria só conta com esse espaço para estacionar o carro, já que os prédios 
não conta com garagem subterrânea como nas quadras 200, 100, 300. 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 
Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 

Nº: 38w 
NOME DO CONTRIBUINTE: André   
 
CONTRIBUIÇÃO  
Bom dia. Eu me manifesto contra o projeto apresentado. Penalizar os moradores da 
Asa Sul e Asa Norte, sem qualquer fornecimento de um transporte público de 
qualidade é uma medida injusta. 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 39w 
NOME DO CONTRIBUINTE: André  
 
CONTRIBUIÇÃO 
Ohhhh povo safado. Um absurdo 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 40w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Andre Carrara  
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CONTRIBUIÇÃO 
Bom dia, Voto NÃO p a proposta do Zona Verde no Distrito Federal  

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 41w 
NOME DO CONTRIBUINTE: André Marinho de Souza Filho   
 
CONTRIBUIÇÃO  
Sou morador da SQSW 504 - Bloco C - Sudoeste e manifesto-me CONTRÁRIO ao 
projeto Zona Verde do GDF. André Marinho de Souza Filho 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 42w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Andrea Andrade  
 
CONTRIBUIÇÃO  
Bom dia! Essa criação de estacionamentos pagos nas quadras e comerciais 
residenciais são inaceitáveis e mesmo nos centros comerciais! O transporte público 
no DF é extremamente ineficiente, Brasília é uma cidade de grandes distâncias e sem 
um transporte público de qualidade, não atende a população! Não aceitamos essa 
cobrança! 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 43w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Andreia  
 
CONTRIBUIÇÃO 
Oi 

Bom dia! 

Não contra o projeto de privatização dos estacionamentos públicos do GDF.  
 

RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 44w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Andressa Santoro  
 
CONTRIBUIÇÃO  
Não concordo com a proposta de privatização do estacionamento público. É um 
absurdo ao meu ver. 

 
RESPOSTA 
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A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 45w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Angel 
 
CONTRIBUIÇÃO  
ou contra !!!!!!! 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 46w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Angela 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Absurdo!!!! Colocar zona verde em área residencial, além do IPTU vamos ter que 

pagar para estacionar em área residencial ??? TOTALMENTE  CONTRA. 

Absurdo !!!! Colocar Zona Verde em área residencial.  Além do IPTU vamos ter que 
pagar para estacionar em área residencial  ??? O espaço é público. Aí é demais. 
TOTALMENTE  CONTRA. 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. O projeto prevê isenção para moradores. 
 
Nº: 47w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Aninha  
 
CONTRIBUIÇÃO 
 
Não!   

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 48w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Anita  
 
CONTRIBUIÇÃO 
Não acho justo a criação de mais impostos e taxas para a classe média pagar. Taxem 
as grandes fortunas!!  

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 49w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Anna Arraes  
 
CONTRIBUIÇÃO 
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Não a aprovação desse projeto desarrazoado e sem Qquer benefício pra população 
de Brasília, que é um patrimônio de todos!  

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 50w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Anselmo Bessa   
 
CONTRIBUIÇÃO 
Gostaria de registrar minha indignação pela proposta de cobrança de estacionamento 

dentro das quadras. Uma cidade que não oferece mobilidade pública digna para a sua 

população deveria oferecer mais condições de transporte e não dificultar a vida das 

pessoas. Um governo decente deveria se ater a oferecer conforto e dignidade para a 

população, mas o que vemos é a ganância de querer arrancar cada vez mais o 

dinheiro do povo. Por acaso o ipva vai ser suspenso? Absurdo.  

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 51w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Antonello Monardo  
 
CONTRIBUIÇÃO 
NÃO à privatização dos estacionamentos. Antonello Monardo  

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 52w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Antônio de Pádua Pereira Dourado   
 
CONTRIBUIÇÃO  
Eu, Antônio de Pádua Pereira Dourado ,  CPF 131.076.663-00  residente à SQN 116, 
Bloco i, voto NÃO ao Projeto Zona Verde do GDF! 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 53w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Antônio J. de Oliveira 
 
CONTRIBUIÇÃO 1 
Bom dia! 

👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆 

É verdade? 
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Quais seriam as áreas de cobrança? 

As áreas de estacionamento que sofrerão cobranças são residenciais ou mistas? 

Os imóveis circunvizinhos possuem garagem?  
 

RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
As áreas de cobranças estão detalhadas nos documentos disponibilizados e forma 
apresentadas na Audiência.  
 
Nº: 54w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Antônio Ricardo   
 
CONTRIBUIÇÃO 
É sério que não tem ninguém achando isso um absurdo? Já que o objetivo é 
rotatividade deveria existir um tempo de tolerância GRATUITO de no mínimo meia 
hora.  

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 
A sugestão de revaliar o período de tolerância foi acatado, conforme item 2.2 deste 
Relatório. 
 
Nº: 55w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Ariadine 
 
CONTRIBUIÇÃO  
 

 
 

RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 56w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Átila Rua 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Prezados, bom dia! Tudo bem? 

Aqui é Átila Rua, mando abaixo contribuição ao tema Concessão de Estacionamentos 

Rotativos - Projeto Zona Verde: 

Prezads, por gentileza esclareçam: 

Moro em quadra comercial do Plano Piloto, sou proprietário de veículo e estaciono 

nas vagas públicas de lá. O IPTU que pago não é de imóvel comercial, mas de 

residencial. Muitas outras pessoas estão em situação igual. Como vai ser: haverá 
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credencial para identificar esses veículos para possibilitar uma isenção, ou terei que 

pagar de qualquer jeito?  

Valor calculado mínimo-máximo, para quem tiver de pagar:  

- Número total de horas: (11 cada dia útil x5) + (4 no sábado) = 59 horas de 

estacionamento por semana. 

- Valor mínimo por mês, com 22 dias úteis: R$ 2,00 em área residencial x 11horas x 

22dias + 4 sábados por mês = R$ 492,00 

- Valor máximo possível por mês, com 22 dias úteis: R$ 5,00 em qualquer área x 

11horas x 22dias + 4 sábados por mês = R$ 1.218,00  

Valor a pagar por mês: R$ 492,00 a R$ 1.218,00 

Valor a pagar por ano: R$ 5.904,00 a R$ 14.616,00 

Tudo bem com esta forma de envio? 

Ok 

Agradeço! 

Haverá resposta por escrito ou somente transmitida, na audiência? 

R. será publicado ao fim do processo um relatório com as perguntas respondidas 

Certo. Por gentileza, disponibilizem a página da internet, com essa publicação. Bom 
trabalho! 

 
RESPOSTA  

A SEMOB agradece a contribuição. 
Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 

 
Nº: 57w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Arthur  
 
CONTRIBUIÇÃO 
Caros, bom dia. 

Não sou a favor do Projeto Zona Verde do GDF que intenciona privatizar as áreas de 

estacionamentos comerciais e residenciais de Brasília. 

Att. 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 58w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Artur Morais   
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CONTRIBUIÇÃO 
Bom dia Meu nome é Artur Morais  
 
1 - Como será feito o reajuste do valor pago pelo uso da vaga? A sugestão é que 
tenha a manutenção da TIR do contrato original como parâmetro para repactuação de 
contrato para alteração, para majorar ou diminuição do valor cobrado.  
 
2 - As receitas provenientes das outorgas, inicial e mensal, sejam.destinadas 
exclusivamente para melhorias no transporte público e não motorizado. Melhorias de 
operação e infraestrutura. Obrigado  

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 
O projeto prevê reajuste anual das tarifas por índice inflacionário, e repactuação com 
manutenção da TIR nos casos definidos na minuta de Contrato de Concessão. 
Com relação à destinação dos recursos, foram acatadas as contribuições, conforme 
item 2.2 deste Relatório, para que se proponha adequação da legislação distrital à 
Política Nacional de Mobilidade Urbana de forma que os recursos arrecadados em 
concessões de mobilidade sejam direcionados a investimentos no próprio sistema de 
mobilidade. 
 
Nº: 59w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Baêa   
 
CONTRIBUIÇÃO  
Sou contra a zona verde! Os ricos tem suas garagens e estacionamentos privados. 

quem tem menos condições depende das ruas para estacionar. Esse projeto só irá 

aumentar a carga em cima de quem não tem dinheiro 

Mais uma vez será os pobres pagando as contas dos ricos 

E quando houver furto dos pneus e dos veículos a empresa responsável pelas multas 

vai assumir a responsabilidade?? 

Quando riscarem um carro, a empresa vai arcar com o prejuízo? 

Contra uma fruta e amassar o carro, ela vai pagar? 

Ou é só o venha a mim? Isso é um desrespeito com o cidadão. Mais uma vez a elite 
é privilegiada e o pobre paga as contas  

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 60w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Beatriz Bonfim   
 
CONTRIBUIÇÃO 
Sou completamente contra o pagamento de estacionamento para os moradores das 
quadras!  

 

Relatório Anexo - Contribuições e Respostas (Rev Site) (53442389)         SEI 00090-00014697/2020-22 / pg. 95



 

RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. O Projeto prevê isenção para moradores. 
 
 
Nº: 61w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Beatriz L. Craveiro 
 
CONTRIBUIÇÃO  
Olá, bom dia! Sou contra a privatização dos estacionamentos nas áreas públicas 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 62w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Beatriz Mendes  
 
CONTRIBUIÇÃO  
O GDF tem que promover um debate amplo com a sociedade e na Câmara distrital o 

que na pandemia não é possível. 

Qual o amparo legal do poder público para privatizar áreas residenciais? 

Se tiver, antes desta privatização o transporte público do DF precisa ser ampliado 

como o funcionamento efetivo do metrô também para Asa Norte e a ampliação de 

oferta de ônibus para o transporte coletivo. 

Beatriz Mendes 
 

RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 63w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Berna  
 
CONTRIBUIÇÃO 
NÃO. Não a cobrança estacionamento  

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 64w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Bernardino S. Pereira  
 
CONTRIBUIÇÃO 
Não 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 65w 
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NOME DO CONTRIBUINTE: Bismarck 
 
CONTRIBUIÇÃO 
 
Por favor 

Sou contra pagar estacionamento 
 
Estamos Atolados de dividas 

IPVA é muito caro 
 

RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 66w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Breno B. Ceacaru  
 
CONTRIBUIÇÃO 
Absurdo esse projeto!  

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 67w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Bruna Veloso  
 
CONTRIBUIÇÃO  
Bom dia. Sou completamente contra o pagamento de estacionamento para os 
moradores das quadras e para qualquer pessoa. 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. O Projeto prevê isenção para moradores. 
 
 
Nº: 68w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Bruno Azevedo Moreira   
 
CONTRIBUIÇÃO 
Eu, Bruno Azevedo Moreira , CPF 70787980153, sou CONTRA a privatização das 
áreas públicas de estacionamento de Brasilia.  

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 69w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Bruno Dias   
 
CONTRIBUIÇÃO 
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Acho muito errado tu pagar pra estacionar em um estacionamento público sem 
segurança sem nenhuma forma correta em shopping se vc estacionar se acontecer 
qualquer coisa o estabelecimento e responsável em caso de roubos etc ja um 
estacionamento público acredito eu que não tem como ter um certo controle enfim 
minha opinião ladroagem flde governo.  

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 70w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Bruno Takahashi Kise  
 
CONTRIBUIÇÃO 
Eu, Bruno Takahashi Kise, CPF 691.665.441-49, residente à SQN 316, Bloco D, voto 
NÃO ao Projeto Zona Verde do GDF!  

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 71w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Bruno Wurmbauer Jr 
 
CONTRIBUIÇÃO  
Não 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 72w 
NOME DO CONTRIBUINTE: C. Alencastro   
 
CONTRIBUIÇÃO  
Essa bandalheira de querer cobrar estacionamento em área residencial, só se for para 
quem NÃO mora na SUPERQUADRA. O morador não pode se submeter a esse tipo 
de desonestidade do Governo. Se quiserem cobrar nas áreas comerciais, que cobrem, 
mas, mesmo assim, sou totalmente contrário a esse tipo de cobrança. Isso é absurdo. 
Querem roubar mais ainda dá população, que já vive sufocada de tantos impostos e 
dívidas. Vão procurar outra maneira de arrecadar, gerando empregos! Já estamos de 
saco cheio de tantos políticos incompetentes e desonestos. 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. O Projeto prevê isenção para moradores. 
 
 
Nº: 73w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Caetano Bartholo  
 
CONTRIBUIÇÃO  
absurda a proposta de cobrança em estacionamento público! vergonhoso! 
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RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 74w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Caline Patrícia da Silva Menezes  
 
CONTRIBUIÇÃO  
SOU CONTRA O PROJETO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO - ZONA VERDE 

NO DF. 

POSICIONAMENTO SOBRE ESTACIONAMENTO PAGO NAS ÁREAS PÚBLICAS 

Eu, Caline Patrícia da Silva Menezes, celular (61) 98313-****, venho manifestar meu 

posicionamento contrário a cobrança de estacionamento nas áreas públicas do DF, 

notadamente nas quadras da ASA NORTE e ASA SUL, sejam nas áreas comerciais 

externas ou nas áreas internas de moradia. 

O GDF não pode impor esse fardo aos cidadãos SEM ANTES garantir um sistema 
público, integrado e eficiente de transporte coletivo, digno da Capital da República. 
Faz-se necessário a implantação de um sistema radial de mobilidade urbana no DF, 
em direção ao Plano Piloto, utilizando trilhos leves e veículos seguros, leves e 
confortáveis, de forma a favorecer a migração do carro para veículos coletivos, bem 
como oferecendo qualidade urbanística e paisagística aos seus usuários. Esse 
sistema deve ser baseado na alteração da matriz energética de combustível fóssil 
para energias limpas e não poluentes ambientalmente.  
 
Entendemos que o modelo de gestão baseado em concessão a iniciativa privada da 
exploração de estacionamentos é desnecessário, imprudente e oneroso, visto que os 
investimentos para a implantação das vias públicas e demarcação das vagas já foram 
realizadas pelo GDF ao longo da construção de Brasília até os dias atuais.  
 
Faz- se necessário sim, o desenvolvimento de estudos para a constituição de um 
Órgão Publico que se configure em uma Autoridade Única Organizadora do 
Transporte e Mobilidade na Brasília Metrópole, que planeje e execute uma integração 
dos vários modais de transporte internos no Distrito Federal e com as cidades do 
entorno. 
 
Precede quaisquer estudos de cobrança de estacionamento no Plano Piloto a 
realização de investimentos e a implantação prioritária e urgente dos seguintes 
projetos:  
• Expansão do Metro até o final da Asa Norte e sua continuidade por meio de VLT 
para as cidades na região norte do DF.  
• Implantar o VLT na W3, L2 e Eixo Monumental, ambos de forma circular, mas 
integrado, substituindo completamente os Ônibus, que deverão se deslocar para 
outras vias.  
• Executar o previsto no programa "Brasília Integrada" do BID/GDF, que propõe 
“Terminais de Integração Metrô/VLT/Ônibus/Automóveis” nas pontas das Asas Sul e 
Asa Norte, com amplos estacionamentos gratuitos;  
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• Implantar uma rede transversal de micro-ônibus elétricos de vizinhança (cruzando o 
Plano Piloto no sentido Leste-Oeste) ligando as quadras, desde 800 às quadras 900.  
• Completar e integrar as ciclovias e ciclo faixas, construindo bicicletários em praças 
e pontos de ônibus, edifícios públicos e comerciais e fortalecer sistema compartilhado 
de bicicletas e patinetes.  
• Quanto ao transporte individual, incentivar alternativas sustentáveis e 
compartilhadas. 
 
O agravante dessa proposta de Zona Verde, além da privatização dos 
estacionamentos públicos, é a terceirização da fiscalização e aplicação de multas 
também aparentemente ser privatizada. Isso impediria a reversão desses recursos 
para apoio a execução de projetos inovadores de REESTRUTURAÇÃO do sistema 
de transporte do Distrito Federal e de sua Área Metropolitana.  
 
Essa privatização dos estacionamentos públicos com terceirização da fiscalização e 
cobrança de multas trará pesado ônus e transtornos aos moradores do DF e região 
que se deslocam diariamente ao centro da capital.  
 
Trará, ademais, custo cruel ao orçamento familiar dos assalariados já obrigados a 
manter oneroso carro individual e a enfrentar penosos congestionamentos, devido à 
ausência de transporte coletivo decente pela omissão do poder público, ao longo de 
décadas. 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 
Cumpre diferenciar privatização de concessão, como foi explicado na Audiência 

Pública. 

Com relação às quadras residenciais, destaca-se que o Projeto prevê cobrança 

apenas em horário comercial e isenção para moradores, com objetivo de inibir que 

automóveis estacionem nas quadras residenciais para acessar as comerciais, como 

já ocorre hoje em muitas quadras. 

O Projeto não prevê terceirização da fiscalização, mantendo todos as prerrogativas 

do Poder Público, conforme foi explicado na Audiência Pública. 

Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

 
Nº: 75w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Camila   
 
CONTRIBUIÇÃO  
Sou completamente contra o pagamento de estacionamento para os moradores das 
quadras! 
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RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 76w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Camilla Valadares   
 
CONTRIBUIÇÃO 
Sou moradora da Asa Sul e sou contra a criação da Zona Verde com concessões para 

que cobrem o uso das vagas de estacionamento. 

Camilla Valadares 
 

RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 77w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Carina   
 
CONTRIBUIÇÃO 
Bom dia! Expresso discordância à cobrança dos estacionamentos públicos no DF  

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 78w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Carla Bueno  
 
CONTRIBUIÇÃO 
Eu sou contra a privatização das areas publicas de estacionamento em brasilia  

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 79w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Carla Lemos   
 
CONTRIBUIÇÃO  
POSICIONAMENTO SOBRE ESTACIONAMENTO PAGO NAS ÁREAS PÚBLICAS 
Eu, Carla Lemos, celular 61 99927****, venho manifestar meu posicionamento 
contrário a cobrança de estacionamento nas áreas públicas do DF, notadamente nas 
quadras da ASA NORTE e ASA SUL, sejam nas áreas comerciais externas ou nas 
áreas internas de moradia.  
 
O GDF não pode impor esse fardo aos cidadãos SEM ANTES garantir um sistema 
público, integrado e eficiente de transporte coletivo, digno da Capital da República. 
Faz-se necessário a implantação de um sistema radial de mobilidade urbana no DF, 
em direção ao Plano Piloto, utilizando trilhos leves e veículos seguros, leves e 
confortáveis, de forma a favorecer a migração do carro para veículos coletivos, bem 
como oferecendo qualidade urbanística e paisagística aos seus usuários. Esse 

Relatório Anexo - Contribuições e Respostas (Rev Site) (53442389)         SEI 00090-00014697/2020-22 / pg. 101



 

sistema deve ser baseado na alteração da matriz energética de combustível fóssil 
para energias limpas e não poluentes ambientalmente.  
 
Entendemos que o modelo de gestão baseado em concessão a iniciativa privada da 
exploração de estacionamentos é desnecessário, imprudente e oneroso, visto que os 
investimentos para a implantação das vias públicas e demarcação das vagas já foram 
realizadas pelo GDF ao longo da construção de Brasília até os dias atuais.  
 
Faz- se necessário sim, o desenvolvimento de estudos para a constituição de um 
Órgão Publico que se configure em uma Autoridade Única Organizadora do 
Transporte e Mobilidade na Brasília Metrópole, que planeje e execute uma integração 
dos vários modais de transporte internos no Distrito Federal e com as cidades do 
entorno. 
 
Precede quaisquer estudos de cobrança de estacionamento no Plano Piloto a 
realização de investimentos e a implantação prioritária e urgente dos seguintes 
projetos:  
• Expansão do Metro até o final da Asa Norte e sua continuidade por meio de VLT 
para as cidades na região norte do DF.  
• Implantar o VLT na W3, L2 e Eixo Monumental, ambos de forma circular, mas 
integrado, substituindo completamente os Ônibus, que deverão se deslocar para 
outras vias.  
• Executar o previsto no programa "Brasília Integrada" do BID/GDF, que propõe 
“Terminais de Integração Metrô/VLT/Ônibus/Automóveis” nas pontas das Asas Sul e 
Asa Norte, com amplos estacionamentos gratuitos;  
• Implantar uma rede transversal de micro-ônibus elétricos de vizinhança (cruzando o 
Plano Piloto no sentido Leste-Oeste) ligando as quadras, desde 800 às quadras 900.  
• Completar e integrar as ciclovias e ciclo faixas, construindo bicicletários em praças 
e pontos de ônibus, edifícios públicos e comerciais e fortalecer sistema compartilhado 
de bicicletas e patinetes.  
• Quanto ao transporte individual, incentivar alternativas sustentáveis e 
compartilhadas. 
 
O agravante dessa proposta de Zona Verde, além da privatização dos 
estacionamentos públicos, é a terceirização da fiscalização e aplicação de multas 
também aparentemente ser privatizada. Isso impediria a reversão desses recursos 
para apoio a execução de projetos inovadores de REESTRUTURAÇÃO do sistema 
de transporte do Distrito Federal e de sua Área Metropolitana.  
 
Essa privatização dos estacionamentos públicos com terceirização da fiscalização e 
cobrança de multas trará pesado ônus e transtornos aos moradores do DF e região 
que se deslocam diariamente ao centro da capital.  
 
Trará, ademais, custo cruel ao orçamento familiar dos assalariados já obrigados a 
manter oneroso carro individual e a enfrentar penosos congestionamentos, devido à 
ausência de transporte coletivo decente pela omissão do poder público, ao longo de 
décadas. 

 
RESPOSTA 
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A SEMOB agradece a contribuição. 
Cumpre diferenciar privatização de concessão, como foi explicado na Audiência 

Pública. 

Com relação às quadras residenciais, destaca-se que o Projeto prevê cobrança 

apenas em horário comercial e isenção para moradores, com objetivo de inibir que 

automóveis estacionem nas quadras residenciais para acessar as comerciais, como 

já ocorre hoje em muitas quadras. 

O Projeto não prevê terceirização da fiscalização, mantendo todos as prerrogativas 

do Poder Público, conforme foi explicado na Audiência Pública. 

Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

 
Nº: 80w 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Carla Mendes de Magalhães 
 
CONTRIBUIÇÃO  
Sou contrária!!!! 

Carla Mendes de Magalhães 

Não 
 

RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 81w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Carla Sereno   
 
CONTRIBUIÇÃO  
Nada de privatização da área verde tem de continuar existindo e o espaço residencial 
é do cidadão.... cuidem de outros espaços 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 82w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Carlos  
 
CONTRIBUIÇÃO 
Sou morador da Asa Sul e venho por meio deste me manifestar contra esse absurdo 
de cobrar estacionamento nas nossas residencias. Sou contra!! Basta de ser 
estorquido! 

 
RESPOSTA 
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A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 83w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Carlos   
 
CONTRIBUIÇÃO  
Bom dia! 

Sem entrar no quanto a proposta é absurda e ridícula, gostaria de tirar umas dúvidas: 

1. O Distrito Federal ficará responsável pela segurança dos veículos estacionados em 

áreas pagas. O DF indenizará o proprietário em caso de colisão, arranhão, furto...? 

2. Vocês estão copiando outras cidades que possuem outra estrutura urbanística. Aqui 

a cidade possui uma formatação que demanda circulação por vários bairros. A nossa 

cidade não oferece transporte público decente, havendo necessidade de caminhar 

longos trechos. Vocês irão criar um sistema de transporte decente antes de 

implementar essa cobrança? 

3. Quantos por cento da arrecadação ficarão com o Governo e haverá vinculação 

desta receita com gastos em mobilidade? 

4. Os agentes do governo envolvidos nesta proposta absurda estão ganhando quanto 

de "premio"? 

nome por favor 

Carlos 

Vocês irão esclarecer essas questões? Pq desabilitam os comentários na live? E a 
participação democrática na discussão do projeto? 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
Em análise comparativa com outras concessões de estacionamentos rotativos em vias 
públicas, tem-se como regra que a concessionária pode ser acionada somente se tiver 
responsabilidade pelo dano. Entretanto, a regularização e readequação dos 
estacionamentos contribuirá para inibir eventuais danos aos veículos, por exemplo 
pela utilização de câmeras e pela presença de funcionários da concessionária.   
Os percentuais destinados ao GDF constam nos documentos disponibilizados e foram 
apresentados na Audiência. 
Com relação à destinação dos recursos, foram acatadas as contribuições, conforme 
item 2.2 deste Relatório, para que se proponha adequação da legislação distrital à 
Política Nacional de Mobilidade Urbana de forma que os recursos arrecadados em 
concessões de mobilidade sejam direcionados a investimentos no próprio sistema de 
mobilidade. 
Os processos de Consulta e Audiência são atos formais regidos pelos procedimentos 
divulgados e foram aceitas contribuições via e-mail, whatsapp, protocolo, orais e 
ouvidoria. 
Não há necessidade de ilações e desacatos.  
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Nº: 84w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Carlos Caldas   
 
CONTRIBUIÇÃO 1 
Bom dia. Meu nome é Carlos Caldas e gostaria de saber se foi feita alguma estimativa 

de quantas pessoas se deslocam o trabalho dando carona e consequentemente 

deixando de utilizar o transporte público, que passarão a ser obrigadas a ir trabalhar 

de ônibus por não ter condição de pagar estacionamento diariamente. 

CONTRIBUIÇÃO 2 
Gostaria de saber também se haverá alguma contrapartida como melhoria do nosso 

precário sistema de transporte público, criando de novas linhas de ônibus, incluindo 

mais ônibus em regiões que só possuem 2 ou 3 itinerários por dia ou até aumentando 

a frota de ônibus 

 
CONTRIBUIÇÃO 3 
Gostaria de saber também se há estimativa de quantas pessoas deixarão de utilizar 

seus veículos e qual será o impacto no transporte público, se o nosso já colapsado 

sistema de transporte público ainda comporta algum aumento na demanda 

Gostaria também de saber se as taxas de estacionamento das quadras residenciais 
serão revertidas para as administrações regionais, responsáveis pela manutenção e 
preservação dos estacionamentos. 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 
O DF apresenta uma das menores taxas de pessoas por veículo do Brasil, conforme 
destacado nos Estudos, de modo que a implantação de estacionamentos rotativos 
incentivará a uso mais eficiente do transporte particular. 
As novas concessões de linhas de ônibus serão objeto de Consulta Pública específica. 
Com relação à destinação dos recursos, foram acatadas as contribuições, conforme 
item 2.2 deste Relatório, para que se proponha adequação da legislação distrital à 
Política Nacional de Mobilidade Urbana de forma que os recursos arrecadados em 
concessões de mobilidade sejam direcionados a investimentos no próprio sistema de 
mobilidade. 
Também será iniciada articulação interna na SEMOB para aprimorar a 

compatibilização do Projeto Zona Verde com outros sistemas e iniciativas de 

mobilidade, conforme sugestões recebidas. 

 
Nº: 85w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Carlos Cezar  
 
CONTRIBUIÇÃO 1 
Assunto: Cobrança de estacionamento público na RA I.  

Prezados, Com relação ao assunto em epígrafe informo que a proposta apresentada 

pela SEMOB deve considerar as especificidades da quadra HIGS 715, vez que os 

poucos estacionamentos existentes são utilizados pelos moradores da quadra.  
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Para agravar a situação no interior da Quadra, durante o dia disputa-se com os 

clientes e pacientes dos Hospitais e clínicas médicas existentes no entorno da 

Quadra, sendo que, por vezes, impossibilitam e impedem chegarmos próximos de 

nossas residências, interrompendo o trânsito e passagens de veículos. Neste sentido, 

creio que o ideal é que a proposta ora apresentada deve prescindir de uma visita 

técnica na Quadra 715, para melhor compreensão e estudo de viabilidade. Att., Carlos 

Cezar Prefeitura Comunitária da Quadra 715 Sul Cel: 9 9999-**** 

 
CONTRIBUIÇÃO 2 
Prezados, Um projeto dessa natureza deveria prescindir de uma melhor estrutura do 

equipamentos e serviços públicos, inclusive uma melhor qualidade do transporte 

público, possibilitando que o cidadão transite na cidade com qualidade e segurança. 

Por exemplo, hoje nossas calçadas estão intransitáveis.  

Destaco, ainda, que nem todas as quadras possuem acesso a ciclovias e bicicletários. 

Avalio que, a partir dos estudos realizados, seja possível testar a proposta de maneira 

setorizada e em locais identificados com déficit de vagas para automóveis, como é o 

caso dos Setores de Autarquia e Bancários Sul.  

Por todo exposto, entendo que muito a que ser feito para garantir o crescimento 

sustentável da cidade, antes da implantação do que se propõe neste momento.  

Grato, Carlos Cezar Quadra 715 Sul. 

RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 
O Projeto prevê isenção para moradores visando justamente preservar as áreas 
residenciais como no exemplo. 
Também será iniciada articulação interna na SEMOB para aprimorar a 

compatibilização do Projeto Zona Verde com outros sistemas e iniciativas de 

mobilidade, conforme sugestões recebidas. 

 

Nº: 86w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Carol 
 
CONTRIBUIÇÃO  
Gostaria de fazer algumas sugestões: 

1- Se caso esse projeto der certo, implementem ele por partes! Deixem a zona do Ipê 

amarelo para uma fase futura. 

2- Fazer um estudo com os moradores, para eles não sairem prejudicados! 

3- Queremos saber também os detalhes de todas as medidas conjuntas de 

mobilidade! 

4- abrir a concessão para mais de  1 empresa. 

5- primeira Concessão de 10/15 anos com possibilidade de renovação. 
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Parabéns pela apresentação! 😡😡😡😡😡😡 

Acho que deveriam continuar o trabalho remotamente, pois isso é o futuro e o novo 
normal! 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 
O Projeto prevê isenção para moradores visando justamente preservar as áreas 
residenciais como no exemplo. 
Também será iniciada articulação interna na SEMOB para aprimorar a 
compatibilização do Projeto Zona Verde com outros sistemas e iniciativas de 
mobilidade, conforme sugestões recebidas. 
Com relação à estruturação da concessão em mais de um lote, em análise 
comparativa com outros processos de concessão de estacionamentos rotativos 
verificou-se que não é habitual, a exemplo da recente modelagem adotados pelo 
Munícipio de São Paulo, com quantitativo de vagas similar ao do DF. Não obstante, 
esse aspecto poderá ser melhor avaliado nas próximas etapas do projeto. 
Foram acatadas as sugestões para redução do prazo da concessão. 
 
Nº: 87w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Caroline Rolim 
 
CONTRIBUIÇÃO  
Não ao projeto 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 88w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Celia Lontra   
 
CONTRIBUIÇÃO 
Não ao projeto.  

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 89w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Cesar Lima   
 
CONTRIBUIÇÃO 
Já há diversas decisões em outros estados que definem a responsabilidade da 

concessionária de estacionamentos rotativos em área pública, como o ZONA VERDE, 

em ressarcir os usuários em caso de dano, furto ou roubo ocorrido durante a 

permanência do mesmo. Como o GDF pretende me cobrar mais de R$ 7 mil por ano 

para que eu deixe meu carro no estacionamento do meu prédio, estará inserido 

dispositivo prevendo esse ressarcimento no contrato de concessão? 

Cesar Lima, morador da 414 sul  
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RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
Em análise comparativa com outras concessões de estacionamentos rotativos em vias 
públicas, tem-se como regra que a concessionária pode ser acionada somente se tiver 
responsabilidade pelo dano. Entretanto, a regularização e readequação dos 
estacionamentos contribuirá para inibir eventuais danos aos veículos, por exemplo 
pela utilização de câmeras e pela presença de funcionários da concessionária.   
 
Nº: 90w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Cezar   
 
CONTRIBUIÇÃO 
Não ao projeto.  

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 91w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Charles  
 
CONTRIBUIÇÃO  
Incentivar o uso do transporte Publico DEVE partir com o principio da OFERTA de um 
transporte com QUALIDADE, com CONTINUIDADE, com SEGURANÇA, com Preço 
acessivel, preço adequado a realidade dos usuários. SE já houvesse todos estes 
itens, não precisaria privatizar nada. Em uma analogia do cotidiano , 1º você castiga 
seu filho(provatiza) e depois orienta(oferta transporte) ? E quando houver Greves de 
Metro e Metroviarios, como fica a população ? 
 
Note, que, em outros paises funciona, pois, nestes locais o transporte publico atende 
a requisitos que a população necessita. Já temos esses itens em Brasília ? O 
transporte comporta 100% da população em horario de pico? o Transporte é Seguro 
? o Preço é justo para a condição social da população ? Faço um convite aos 
excelentissimos, ao governador, Passem 1 mês com a população, Saindo da 
Ceilandia, Saindo de Sobradinho, saindo das nossas RA’s e vindo diariamente 
trabalhar no centro de Onibus, e ao fim do expediente retornando a vossas residências 
de ónibus. EU PAGO sua passagem! - Outorga de 30 anos é um prazo extremamente 
exagerado e honeroso a POPULAÇÃO. 
 
Por gentileza, reduzam. 5 Anos é um prazo aceitavél. - Se o intuito é Incentivar o maior 
uso do Transporte PUBLICO, os Recursos provenientes da privatização DEVEM ser 
revertidos em benfeitorias ao TRANSPORTE publico. Não interessa desculpas, 
justificativas etcs, recurso do povo deve voltar para o Povo e não ficar nas mãos de 
EMPRESA PRIVADA. - Multas por estacionamento tem o mesmo cunho de multas de 
Transito, LOGO, são de cunho e juridicamente EDUCATIVOS, JAMAIS devem ser de 
responsabilidade de entidades PARTICULARES. MUITO menos, o uso de seus 
recursos, ou seja, MULTAS de Estacionamento, DEVEM ser gerenciadas e seus 
recursos utilizados pelos Orgãos Publicos para Socidade Brasiliense. 
 

Relatório Anexo - Contribuições e Respostas (Rev Site) (53442389)         SEI 00090-00014697/2020-22 / pg. 108



 

RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 
Cumpre diferenciar privatização de concessão, como foi explicado na Audiência 

Pública. 

Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

Foram acatadas as sugestões para redução do prazo da concessão. 
Com relação à destinação dos recursos, foram acatadas as contribuições, conforme 
item 2.2 deste Relatório, para que se proponha adequação da legislação distrital à 
Política Nacional de Mobilidade Urbana de forma que os recursos arrecadados em 
concessões de mobilidade sejam direcionados a investimentos no próprio sistema de 
mobilidade. 
 
Nº: 92w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Chiguezo Hirama  
 
CONTRIBUIÇÃO 
Bom dia! Prezado(a), sou contrário ao Projeto ZONA VERDE de BRASÍLIA. 
31/07/2020. Chiguezo Hirama. RG 475.081 SSP/ PR.  

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 93w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Christiano Robalinho Lima   
 
CONTRIBUIÇÃO 
Olá, gostaria de dizer que sou totalmente contra o projeto que privatiza as vagas nas 
áreas do plano piloto. Não faz o menor sentido cobrar estacionamento nas quadras 
residenciais. Dessa forma, o governo quer que os residentes do plano piloto paguem 
por suas falhas de transporte público. Não é justo penalizar os residentes. Christiano 
Robalinho Lima. 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. O Projeto prevê isenção para moradores. 
 
Nº: 94w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Cibelle Luzardo de Sousa   
 
CONTRIBUIÇÃO 
Boa tarde Sou Cibelle Luzardo de Sousa, 015.344.141-00 e sou contra a implantação 
da Zona Verde. 
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RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 95w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Clarice   
 
CONTRIBUIÇÃO 
Prezadas, prezados,  

Sou  radicalmente CONTRÁRIA  a implantação do Projeto Zona VErde.  

Não  a cobrança de estacionamento em areas públicas  do DF. 

Ats,  
 

RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
 
Nº: 96w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Clarissa Armando dos Santos   
 
CONTRIBUIÇÃO 1 
Bom dia 

Reivindicação 

Estudos de viabilidade  

Capítulo IV  

Não foi considerado o impacto que essa proposta teria nos usuários do serviço, em 

especial os moradores de quadras residenciais que não teria outra opção.  

Além disso trata-se de fornecedor único. Não estando garantida a livre concorrência. 

 
CONTRIBUIÇÃO 2 
Reivindicação 

Minuta de contrato  

Critérios de desempenho  

Não está previsto o repasse desse lucro para a melhoria consistente no transporte 

público que é abaixo da crítica em Brasília. 

Em resumo, um projeto para a iniciativa privada lucrar em cima do que é público. 

Um absurdo! Ofereçam um transporte público abrangente e de qualidade antes de 

pensar em onerar o público e deixar quem precisa andar de carro sem opção. 

Sobretudo em meio a uma pandemia, onde o uso do transporte público implica em 

risco de vida. 
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Caríssimo! 

Burocrático! 

Limite de 2h?? 

Roubam os carros? A falta de segurança pública é um dever do estado. Não deve ser 

usada como justificativa para onerar o cidadão ! 

 
CONTRIBUIÇÃO 3 
Reivindicação: 

Estudo de viabilidade  

Não foi consultado o IPHAN, não foi considerado a questão de patrimônio histórico. A 

proposta vai contra o projeto original do Lucio Costa que propôs estacionamentos 

públicos em toda essa área. 

 
CONTRIBUIÇÃO 4 
 
Reivindicação: 

Estudo de viabilidade  

30 anos é muito tempo para previsões econômicas verossímeis.  Não dá para prever 

se a outorga mínima recompensará o imenso ônus aos cidadãos. 

 
CONTRIBUIÇÃO 5 
 
Reivindicação: 

Estudo de viabilidade  

Viabilidade ambiental  

O esgoto gerado pela lavagem de carros nos estacionamentos vai para a rede pluvial, 

poluindo o lago Paranoá com resíduos não-tratados de produtos de limpeza e óleos à 

base de petróleo. A proposta de manter os lavadores não é viável ambientalmente. 

 
CONTRIBUIÇÃO 6 
 
Reivindicação  

Minuta de contrato  

Critérios de desempenho  

Que seja previsto o repasse de uma porcentagem de pelo menos 10% dos 250 

milhões anuais de lucro para a melhoria consistente no transporte público no DF e 

entorno. 
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CONTRIBUIÇÃO 7 
Reivindicação  

A pandemia impede a ampla participação popular no debate. A audiência precisa ser 

reagendada. 

 
CONTRIBUIÇÃO 8 
Reivindicação 

Minuta de contrato 

CAPÍTULO VIII- EQUILIBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO 

28. DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, DOS RISCOS E 

DO COMPARTILHAMENTO DE GANHOS ECONÔMICOS 

28.3. Riscos Assumidos pela CONCESSIONÁRIA. 

Isenção para moradores 

Quem vai ter direito? Quero minha isenção em forma de isenção de IPTU da vaga de 

garagem do prédio. Se alguém vai ter direito a uma área nobre sem ter que pagar por 

ela, também tenho direito. 

OBS: Não foi possível abrir o formulário de contribuição que estava anexado. Apenas 
a mensagem encaminhada diretamente no WhatsApp.   
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 
Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 
Com relação à destinação dos recursos, foram acatadas as contribuições, conforme 
item 2.2 deste Relatório, para que se proponha adequação da legislação distrital à 
Política Nacional de Mobilidade Urbana de forma que os recursos arrecadados em 
concessões de mobilidade sejam direcionados a investimentos no próprio sistema de 
mobilidade. 
Foram acatadas sugestões para reavaliar valor das tarifas e permanência máxima. 
Foram acatadas as sugestões para redução do prazo da concessão. 
A legislação distrital vigente já exige lavagem a seco de veículos. 
 
Nº: 97w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Clarissa de Melo   
 
CONTRIBUIÇÃO 
Sou completamente contra o pagamento de estacionamento para os moradores das 
quadras!  

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. O Projeto prevê isenção para moradores. 
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Nº: 98w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Cláudia Andréa Vieira Lustoza  
 
 
CONTRIBUIÇÃO  
Bom dia! 

Sou contra a implantação do Projeto Zona Verde, antes que o GDF tome as 

providências abaixo, e após implementá-las faça uma nova Audiência Pública: 

• Levar o Metrô até a Asa Norte;  

• implantar o VLT na W3 e L2, substituindo os Ônibus, que deverão se deslocar para 

outras vias;  

• construir os Terminais de Integração Metrô/VLT/Ônibus/Automóveis nas pontas das 

Asas Sul e Norte, com amplos estacionamentos gratuitos;  

• implantar uma rede transversal de ônibus de vizinhança (cruzando o Plano Piloto no 

sentido Leste-Oeste) ligando as quadras 800 às quadras 900;  

• completar e integrar as ciclovias e ciclofaixas, e construir bicicletários em várias 

Praças e pontos de ônibus, com o sistema de bicicletas compartilhadas;  

• incentivar outras alternativas de transporte, como o sistema de automóveis 

compartilhados, presentes em algumas cidades do mundo e do Brasil, isentos da 

cobrança de estacionamentos públicos. 

CLÁUDIA ANDRÉA VIEIRA LUSTOZA 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

 
Nº: 99w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Claudia Bigogno Chaves  
 
CONTRIBUIÇÃO  
Registro minha indignação e discordância sobre a cobrança de estacionamento 
público nesta audiência pública. 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
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Nº: 100w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Claudia Costa de Miranda  
 
CONTRIBUIÇÃO 
Em consonância com o  
CCAS e o CCAN defendemos que: 
 
1. O GDF estabeleça uma política de mobilidade urbana sustentável, que priorize o 
transporte público e a adoção de novas matrizes energéticas em substituição aos 
combustíveis fósseis e consideram que, a exemplo das grandes cidades do mundo, o 
governo não pode punir o transporte individual sem antes garantir um eficaz e amplo 
sistema de transporte coletivo, digno da Capital da República.  
 

Portanto, antes de impor esse fardo aos cidadãos, e somente onde for necessário, o 

GDF precisa: 

• Levar o Metrô até a Asa Norte;  

• implantar o VLT na W3 e L2, substituindo os Ônibus, que deverão se deslocar para 

outras vias;  

• construir os Terminais de Integração Metrô/VLT/Ônibus/Automóveis nas pontas das 

Asas Sul e Norte, com amplos estacionamentos gratuitos;  

• implantar uma rede transversal de ônibus de vizinhança (cruzando o Plano Piloto no 

sentido Leste-Oeste) ligando as quadras 800 às quadras 900;  

• completar e integrar as ciclovias e ciclofaixas, e construir bicicletários em várias 

Praças e pontos de ônibus, com o sistema de bicicletas compartilhadas;  

• incentivar outras alternativas de transporte, como o sistema de automóveis 

compartilhados, presentes em algumas cidades do mundo e do Brasil, isentos da 

cobrança de estacionamentos públicos. 

Claudia Costa de Miranda  
Arquiteta e Urbanista  
A5585-9 
06198116****  

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

 
Nº: 101w 
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NOME DO CONTRIBUINTE: Claudia Regina de Araujo Mohn e Souza   
 
CONTRIBUIÇÃO 
Sou totalmente contra a implantação do projeto Zona Verde. 
Claudia Regina de Araujo Mohn e Souza - SQS 213 bloco F 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 102w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Claudine  
 
CONTRIBUIÇÃO 
Não 

Sou contra  
 

RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 103w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Cláudio Alcântara   
 
CONTRIBUIÇÃO 1 
Meu nome é Cláudio Alcântara e moro em Águas Claras. Gostaria de saber se o 

Projeto Zona Verde será submetido à apreciação da Câmara Legislativa por meio de 

um projeto de Lei. 

 
CONTRIBUIÇÃO 2 
Cláudio Alcântara, de Águas Claras. Não seria o caso de melhorar primeiro o sistema 

de transporte público, com a implantação do VLT e ampliação do Metrô para o setor 

norte do Distrito Federal para depois se pensar na cobrança de estacionamento 

público? 

 
CONTRIBUIÇÃO 3 
Cláudio Alcântara, de Águas Claras. Esses serviços que poderão ser implantados pela 
concessionária respeitará o tombamento do Plano Piloto de Brasília? 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
A concessão de estacionamentos rotativos já está prevista na Lei Distrital 692/2004. 
Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 
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envolvidos. 

O tombamento será respeitado. 
 
Nº: 104w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Cláudio Pequeno  
 
CONTRIBUIÇÃO 
Não se pode pensar em privatizar vagas públicas, principalmente as residenciais, sem 
um transporte público eficiente e de custo baixo. Implementar uma privatização desse 
porte só abrem portas e janelas para desvios e distúrbio da ordem social.  

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 105w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Clélia Virgínia Santos Piragibe 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Sou totalmente contrária à cobrança da “zona verde”! 

Clélia Virgínia Santos Piragibe  

SQS 213 F 406 
 

RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 106w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Condomínio Bloco T da SQS   
 
CONTRIBUIÇÃO 
Bom dia. Eu me manifesto contra o projeto apresentado. Penalizar os moradores da 

Asa Sul e Asa Norte, sem qualquer fornecimento de um transporte público de 

qualidade é uma medida injusta. 

Temos distinção entre as estruturas dos Condomínios entre as quadras do Plano 

Piloto, pois as quadras 100, 200 e 300 contam com estacionamento subterrâneos nos 

edifícios, enquanto os da 400, em sua grande maioria, não  possuem estacionamento 

subterrâneo.  

- Assim um cidadão das quadras 100, 200 e 300 que possua 2 veículos, poderá 

guardar 1 na garagem e ter a isenção do 2º, que ficará no estacionamento público. 

- O da 400, que tiver a mesma condição terá de pagar por um dos veículos. 

Isso demonstra que a regra de isenção para 1 veículo lor unidade não é justa e 

equânime, deve ser revista, elevando a isenção para 2 carros nas 400. 

E não leva em consideração quem trabalha nas quadras residenciais  
 

RESPOSTA 
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A SEMOB agradece a contribuição. A sugestão de aprimorar as regras para isenção 
de moradores foi acatada, conforme item 2.2 deste Relatório. 
 
Nº: 107w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Constantin Kladis  
 
CONTRIBUIÇÃO 
Bom dia, me manifesto como morador e pagador de impostos em Brasília 
TOTALMENTE CONTRÁRIO a essa iniciativa pouco honrosa de nossos governantes 
na criação de famigerado Projeto Zona Verde do GDF.  

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 108w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Cris Dominici   
 
CONTRIBUIÇÃO 
Não é possível querer cobrar nos estacionamentos das quadras de Brasília, nem 

Residencial, nem comercial 

Brasília é contra 
 

RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 109w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Cristian De A. Cavalcanti   
 
CONTRIBUIÇÃO 
Nenhuma cidade do Brasil cobra estacionamento em áreas residenciais e, além disso, 
a população  está passando por um momento ímpar onde várias pessoas estão 
desempregadas e com dificuldades de pagar as contas básicas. Um verdadeiro 
absurdo o que o governo está propondo. Quem votar a favor, vou fazer campanha 
contra nas próximas eleições.  

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. Há diversas concessões de estacionamentos 
rotativos que abrangem áreas residenciais ou mistas, muitas vezes com isenções ou 
descontos para moradores, como nos Municípios de Manaus e Rio de Janeiro. 
 
Nº: 110w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Cristiano Dias Alves    
 
CONTRIBUIÇÃO 
Formulário de Contribuição 
Como morador e trabalhador no plano piloto, conheço bem as limitações de 

mobilidade da minha cidade. Sou veemente contra a cobrança de estacionamentos 

públicos no dado momento, antes de oferecer à população uma alternativa eficiente 
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ao uso de carros. Sou veemente contra a taxação de estacionamentos residenciais, 

um absurdo sequer ser cogitado!  

Brasília é tradicionalmente conhecida por ser uma cidade de carros. Oferece uma 

baixa possibilidade de mobilidade pedonal e uma infraestrutura de mobilidade pública 

pobre e insuficiente, com n⁰ de ônibus insuficiente, sempre lotados, metrô incompleto 

(contempla apenas asa sul, Guará, Aguas Claras, região limitada de Taguatinga e de 

Samambaia, deixando descobertas todas as demais regiões administrativas) e com 

n⁰ insuficiente de trens circulantes. Apesar de ser uma cidade planejada, oferece 

limitados espaços de estacionamento em áreas comerciais e públicas, inclusive em 

áreas residenciais, algumas que sequer contam com estacionamente próprio. Todos 

são itens que ainda precisam ser melhorados antes de conversarmos sobre taxação 

dos estacionamentos públicos.  

Vale reforçar que a oferta de empregos no DF tem uma distribuição desigual, se 

concentrando principalmente no plano piloto, gerando um enorme fluxo nos horários 

de pico, somando-se o transporte público insuficiente, geram tráfego pesado e 

engarrafamentos nesses horários. Um outro item que prexisa ser considerado seria a 

descentralização dessa distribuição de empregos (em.especial, de órgãos públicos).  

Não cabe falarmos em cobrança dos estacionamentos públicos, sem antes 
terminarmos o metrô, melhorarmos a infraestrutira do transporte publico e dos 
estaciobamentos e de fazermos algum acordo de melhorias no transporte público do 
Entorno do Goiás, onde residem grande parte dos nossos trabalhadores. E não cabe 
em momento algum discutirmos taxação de estacionamentos residenciais.   

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

 
Nº: 111w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Cristina   
 
CONTRIBUIÇÃO 
Nada de cobrancas de estacionamrnto nas quadras,ja pago ipva. 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 112w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Cub L.   
 
CONTRIBUIÇÃO  
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Zona Verde é um absurdo. Uma vergonha. 

Este projeto não pode passar. Então a grande maioria dos predios que não tem 

garagem nas asas passarao a ter um custo mensal de praticamente um salário 

mínimo. Sendo que o transporte público está longe de suportar uma medida descabida 

como esta. 

Não há como trazer tal discussao a público antes que haja uma restruturação macro 
da mobilidade no plano. Não adianta falar que a ideia é a rotatividade das vagas. A 
partir do momento que houver alternativa ao transporte por veículo individual aí sim 
podemos tratar deste assunto. 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 

 

Nº: 113w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Dan   
 
CONTRIBUIÇÃO 
NÃO! Eu sou contra esse "projeto" de privatizar estacionamentos! 

Tratem de melhorar o transporte público, sem onerar a população com esse absurdo 
de cobrar estacionamento até nas residenciais! Parem de achacar o povo!  

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
 
Nº: 114w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Daniel   
 
CONTRIBUIÇÃO 
Oi sou contra o projeto Zona verde  

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 115w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Daniel Carvalho  
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CONTRIBUIÇÃO 
Sou contra a proposta de cobrar pelo estacionamento nas residenciais. 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 116w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Danielle Alves de Freitas   
 
CONTRIBUIÇÃO 
Bom dia! 

Sou contra a implantação VERGONHOSA do Projeto Zona Verde. 

Danielle Alves de Freitas, CPF 90962850187, SQS 213, BLOCO F, AP 105  
 

RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 117w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Danilo   
 
CONTRIBUIÇÃO 
Bom dia, me chamo Danilo, sou morador da Asa Sul e gostaria deixar meu repúdio ao 
projeto que visa privatizar o estacionamento de diversas áreas comerciais e 
residenciais da cidade.  

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 118w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Dav   
 
CONTRIBUIÇÃO 
Boa tarde 

Sobre a Consulta e Audiência Pública – Concessão de Estacionamentos Rotativos – 

Projeto Zona Verde 

podemos enviar para esse canal o nosso ponto de vista? 

já que não podemos todos participar em loco? 

Antes de impor esse fardo aos cidadãos, e somente onde for necessário, o GDF 

precisa levar em consideração os seguintes pontos que até hoje não foram atendidos 

em manifestações anteriores da população que enseja um transporte coletivo e 

alternativo de qualidade no DF: 

• Levar o Metrô até a Asa Norte;  

• implantar o VLT na W3 e L2, substituindo os Ônibus, que deverão se deslocar para 

outras vias;  
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• construir os Terminais de Integração Metrô/VLT/Ônibus/Automóveis nas pontas das 

Asas Sul e Norte, com amplos estacionamentos gratuitos;  

• implantar uma rede transversal de ônibus de vizinhança (cruzando o Plano Piloto no 

sentido Leste-Oeste) ligando as quadras 800 às quadras 900;  

• completar e integrar as ciclovias e ciclofaixas, e construir bicicletários em várias 

Praças e pontos de ônibus, com o sistema de bicicletas compartilhadas;  

• incentivar outras alternativas de transporte, como o sistema de automóveis 

compartilhados, presentes em algumas cidades do mundo e do Brasil, isentos da 

cobrança de estacionamentos públicos. 

A população clama por alternativas viáveis de locomoção na cidade, com menor custo 

e alinhado com a preservação do meio ambiente conforme acordo de Paris. 

Portanto, não faz nenhum sentido que o GDF faça essa cobrança antes de oferecer 
alternativas imprescindíveis à livre locomoção em qualquer local e horário do plano 
piloto.  

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

 
Nº: 119w 
NOME DO CONTRIBUINTE: David Pimenta  
 
CONTRIBUIÇÃO 
Bom dia, NÃO sou a favor de mais essa taxação. NÃO a privatização dos 
estacionamentos públicos do DF.  

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 120w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Débb  
 
CONTRIBUIÇÃO 
Olá! Vim me posicionar contra a privatização dos estacionamentos públicos. Falar que 
é p incentivar o uso do transporte público chega a ser piada aos nossos ouvidos. Se 
incentiva as pessoas a usarem o transporte público é dando qualidade no 
serviço! Em Brasília o transporte público não condiz com o de uma capital. Olha o 
exemplo do transporte público de Curitiba, ali sim pode-se dizer que quer incentivar o 
uso do transporte público. Dizer que outras capitais já fazem isso é fácil, mas vamos 
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olhar as condições dos serviços que esses lugares oferecem! O metrô de Brasília não 
atende NENHUMA região norte (Asa Norte, Sobradinho, Taquari, Planaltina). E a 
região Sul que atende é com super lotação, sem condições dignas p passageiros! E 
nessa pandemia que não pode ter aglomeração de pessoas? O transporte público é 
e sempre foi o retrato da aglomeração de pessoas! Falar p elas ficarem distantes umas 
das outras é fácil, mas na prática não tem espaço p isso! 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

 
Nº: 121w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Deise Bourscheidt  
 
CONTRIBUIÇÃO 
Por gentileza! Poderiam esclarecer qual o benefício ambiental, dado que ficou claro 
na fala que a ideia é incentivar a movimentação de carros, com a rotatividade dos 
estacionamentos? Obrigada! Meu nome é Deise. 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
O principal benefício ambiental se dá pelo desincentivo ao uso de automóvel 

particular, um dos maiores vetores de poluição atmosférica, sonora e visual.  

 
Nº: 122w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Denis   
 
CONTRIBUIÇÃO  
Ao Semob/GDF Assunto: Manifestação contrária ao Projeto Zona Verde  
Prezados Senhores, Venho manifestar-me contra o Projeto Zona Verde, uma vez que 
não há no Distrito Federal um transporte público de qualidade, que possa atender a 
todos os cidadãos e que ligue de forma eficiente todas as Regiões Administrativas ao 
Plano Piloto, ao passo que o Projeto limitará a permanência de veículos no Plano 
Piloto, quase que de forma indiscriminada, independentemente de sua origem (se do 
Plano Piloto ou de outras RA ou cidades - Como exigir um tempo máximo de 
permanência para os moradores!?).  
 
Ademais, o Projeto transferirá uma competência do Governo ao setor privado – a essa 
empresa concessionária o direito de fiscalizar e multar os cidadãos (“infratores”) em 
áreas públicas. Sinto uma falta de transparência em relação a medida.  
 
Há ainda que esclarecer a população do DF se:  
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- Houve um estudo para identificar o problema (medidas semelhantes e seus 
resultados na solução do problema, melhores práticas) e alternativas de solução 
(viabilidade de construção de prédios de estacionamentos privados, estudo de criação 
de novas áreas para estacionamentos, entre outras); 
 
- Foi feita Análise de Impacto Regulatório (AIR) para o caso; 
 
- Quais são os custos e benefícios da medida (não está claro se a relação 
custo/benefício é positiva); 
 
- Onde serão empregados os recursos advindos da medida (será voltado para 
implantação de novas soluções para o problema?) 
 
- Há ou não um alinhamento das políticas públicas – p. ex.: (i) concessão de licenças 
a automóveis sem limitação de quantidade, e depois inviabiliza deixá-los 
estacionados; (ii) há projeto também (ou haverá) para a implantação de sistema de 
transporte público de qualidade no Distrito Federal, com ampliação do metrô até a Asa 
Norte, a implantação do VLT, na W3 e na L2 Sul; a construção de terminais de 
integração, entre os diferentes meios de transportes públicos; a integração das 
ciclovias e ciclofaixas e construção de bicicletários em praças e pontos de ônibus; e 
implantação de rede transversal de ônibus de vizinhança, interligando as quadras 800 
às quadras 900 (ou a medida apenas onerará os condutores, principalmente 
trabalhadores e moradores?) 
 
O transporte público está pronto para atender a população que passará a utilizá-lo 
(acredito que não esteja pronto nem para atender a demanda atual). 
 
Em relação às 4 zonas que serão criadas, de acordo com o Projeto, cabe lembrar que:  
- A Zona Ipê Amarelo abrangerá áreas onde há comércios e residências, como as 
quadras residenciais e comerciais do Plano Piloto. Nelas, moradores da quadra terão 
direito à isenção de pagamento de um carro estacionado em vaga pública. Se houver 
mais de um carro por moradia, será cobrado o estacionamento. O período máximo de 
permanência previsto é de duas horas, e a taxa será de R$ 2,00 por hora, para carros, 
e R$ 1,00, para motos. 
 
- A Zona Ipê Roxo é composto pelo Eixo Monumental e quadras próximas, como 
setores bancários e comercial norte e sul e o setor de rádio e televisão. Nele, a 
permanência máxima permitida será de 5h, e a taxa será de R$ 5 por hora, para 
carros, e a metade do valor, para motos. 
 
- A zona denominada Ipê Rosa será composta de bolsões de estacionamento 
próximos a autarquias e prédios públicos do Plano Piloto. O período máximo de 
permanência será de 12 horas, e os valores serão de R$ 5 por hora, para carros, e 
R$ 2,5, para motos. 
 
- Por fim, a Zona Ipê Branco compreenderá bolsões de estacionamentos próximos a 
transportes públicos e coletivos. O período máximo de permanência será de 18 horas, 
e o valor previsto é de R$ 0,50 por hora, para carros e motos. 
(https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2020/07/29/interna_cidad
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esdf,876597/zona-verde-lideres-comunitarios-criticam-estacionamento-rotativo-
pago.shtml) 
 
Em meu entendimento, se o problema é a falta de vagas, essa medida não é solução. 
Além disso, antes de mais nada, é preciso mais transparência, mais esclarecimento e 
convencimento da população sobre a eficácia da medida. 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 

O Projeto não prevê terceirização da fiscalização, mantendo todos as prerrogativas 

do Poder Público, conforme foi explicado na Audiência Pública. 

Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

Análises de Impacto Regulatório se aplicam a proposições normativas, já concessões 

requerem Estudos de Viabilidade. 

Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 

 
Nº: 124w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Denise  
CONTRIBUIÇÃO 
Não sou favorável ao projeto zona verde!👆  

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 125w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Denise   
 
CONTRIBUIÇÃO 
Apesar de concordar com a cobrança, penso que existe um trabalho anterior a isso 
que precisa ser feito. Melhorar o transporte público para atender quem já utiliza e 
acolher quem anda de carro é uma questão que já passou da hora. A ordem das 
coisas está invertida.  
 
Primeiro faz a cobrança e depois melhora o transporte? E aí a sociedade que se 
adapte... Estou assistindo à audiência pública e o discurso leva a entender que a 
questão do transporte público está em estudo pelo governo. Só que entra ano e sai 
ano e a população não vê uma mudança significativa de qualidade. São poucos 
ônibus, filas, ônibus cheios, transporte desconfortável.  
 
Temos ainda a questão de estacionamento pago, o que praticamente não existe no 
Plano, porque não tem como abolir 100% dos carros...E é preciso ter uma oferta para 
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isso. Não sei quando isso seria implantado, mas ainda tem a questão da pandemia... 
mais gente usando transporte público neste momento, não vejo sentido  
 
Por fim, pelo que vi desse projeto, o retorno para a população será pequeno perto do 
volume de recursos que a empresa concessionária ira receber. E, ainda, durante um 
período absurdo de 30 anos! Como os direitos dos cidadãos estão sendo eliminados 
gradualmente, em quase tudo nos tempos atuais, fica a pergunta: é mais um caso de 
“enrolar” a sociedade e simplesmente arrecadar mais?  

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 
Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

Esclarece-se que o projeto não será implementado durante a pandemia. 
Foram acatadas as sugestões para redução do prazo da concessão. 
Com relação à destinação dos recursos, foram acatadas as contribuições, conforme 
item 2.2 deste Relatório, para que se proponha adequação da legislação distrital à 
Política Nacional de Mobilidade Urbana de forma que os recursos arrecadados em 
concessões de mobilidade sejam direcionados a investimentos no próprio sistema de 
mobilidade. 
 
Nº: 123w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Denise Maria Pinto Fernandes 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Boa tarde. Gostaria de registrar meu total desacordo com este abuso na tentativa de 

implantação de estacionamento pago, principalmente no que se refere à dentro das 

quadras.  

Brasília foi construída com o intuito da liberdade para todos nas quadras e para uma 

boa convivência, nenhum prédio em Brasília é cercado ou protegido por grade.  

Poucos se incomodam com isso e o governo vem demonstrar que atende apenas a 

interesses de empresários inescrupulosos que não pensam no bem da população.  

Denise Fernandes SQS 208 BLOCO F 

Eu Denise Maria Pinto Fernandes, CPF 473392331-72, sou contra a privatização das 
áreas públicas de estacionamento de Brasília. 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 126w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Denise N. Machado 
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CONTRIBUIÇÃO 
NÃO  - A PRIVATIZAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PÚBLICO!  

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 127w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Denise Pinho   
 
CONTRIBUIÇÃO 
Acho um absurdo falar em zona verde.  

Não temos transporte público para deixarmos os carros em casa.  

Pior ainda e querer taxar nas quadras residências 

Sou totalmente contra  
 

RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 128w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Deuzinete   
 
CONTRIBUIÇÃO 
Bom dia! Meu nome é Deuzinete e sou moradora da Asa Norte. Não acho que o 
momento seja ideal para implantar uma cobrança de estacionamentos públicos e 
residenciais, quando não temos infraestrutura para transportes alternativos. As 
ciclovias são divididas com os pedestres, e as calçadas sem manutenção e muitas 
vezes, inacessíveis. Transporte público precário, ônibus e metrô não atendem de 
forma aceitável. Se o GDF pretende tornar Brasília uma cidade verde, que tal começar 
a cuidar dos problemas estruturais atuais para depois pensar num projeto tão 
complexo? Não adianta tampar o sol com a peneira. Onerar a população sem oferecer 
melhorias.  

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 
Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

 
Nº: 129w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Diac Caze   
 
CONTRIBUIÇÃO 
Digo NÃO ao projeto: Zona verde GDF  
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RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 130w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Diego Veríssimo Pereira  
 
CONTRIBUIÇÃO 
Bom dia! 

Sou morador do plano piloto e gostaria de participar da audiência deixando claro que 

NÃO concordo com a cobrança de estacionamento nas áreas residenciais do Plano 

Piloto. Não temos um transporte público de qualidade que acomode a quantidade de 

pessoas que hoje o usam, já tentei usar o transporte público e chegava muito 

atrasado. 

Imagine se o volume de pessoas aumentar por conta desta restrição. Portanto, sou 

contra tal proposta. Obrigado. 

Diego Veríssimo Pereira! 
 

RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 131w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Diná  Quirino Maciel  
 
CONTRIBUIÇÃO 
Sou radicalmente contra a cobrança de estacionamento  chamado zona Verde.  Não  

é  possível  tanta cobrança à população  que já  contribui com o Governo há tanto 

tempo não  recebendo nenhum tipo de aumento salarial e só  é  chamada a pagar e 

pagar e pagar e pagar novamente. Deixo aqui o meu repúdio s essa ação. 

Esse projeto visa a incentivar o uso do transporte público? Por que antes disso não  
se procura melhorar o referido transporte público? Moro em Brasília, desde 1972 e 
usava intensamente esse transporte que naquela época  já  era péssimo. Hoje, de vez 
em quando pego um ônibus e com tristeza constato que continua indigno, péssimo. 
Obg  

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 132w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Diogo Adjuto   
 
CONTRIBUIÇÃO 
Olá, gostaria de solicitar que repensem esse projeto Zona Verde. O fato é que a 
alegada desculpa de estímulo ao uso do transporte público não é efetiva. O transporte 
público em Brasília é altamente deficiente, atende pouquíssimas pessoas e de forma 
muito ruim. O Metrô nem na parte norte da cidade, chega. Essas são questões que 
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não serão resolvidas de forma imediata como a cobrança de estacionamentos 
públicos e o aumento da arrecadação do GDF. É absurdo cobrar estacionamentos no 
Plano Piloto, em especial nas áreas residenciais. Há lugares em que moram 4, até 
mais pessoas nas quadras da Asa Sul, Norte e Plano Piloto. Pessoas com diferentes 
poderes aquisitivos, cujo custo com vagas seria extremamente prejudicial para o 
orçamento de milhares de trabalhadores da cidade. Repensem, ou avaliem apenas a 
cobrança na área central de Brasília, nos locais onde as pessoas trabalham. Sempre 
aliado ao AUMENTO DA OFERTA DE LINHAS DE ONIBUS E AMPLIACAO DO 
METRÔ. Obrigado, Diogo Adjuto - SQS 409 - asa sul DF  

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 
Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

 
Nº: 133w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Djalma Marinho Maia   
 
CONTRIBUIÇÃO 
Bom dia 
Eu Djalma marinho maia sou CONTRA a cobrança do estacionamento no setor 
comercial sul até que o GDF tenha implantado o VLP ou algo semelhante e um 
sistema de transporte mais barato e eficaz  

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. Destaca-se o projeto do VLT apresentado em 
Audiência Pública em abril. 
 
Nº: 134w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Dulce Oliveira   
 
CONTRIBUIÇÃO 
POSICIONAMENTO SOBRE ESTACIONAMENTO PAGO NAS ÁREAS PÚBLICAS 
Eu, Dulce Oliveira, telefone 99651-****, venho manifestar meu posicionamento 
contrário a cobrança de estacionamento nas áreas públicas do DF, em especial nas 
quadras da ASA NORTE e ASA SUL, sejam nas áreas comerciais externas ou nas 
áreas internas de moradia.  

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
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Nº: 135w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Dupin   
 
CONTRIBUIÇÃO 
Boa tarde. Assisti à apresentação e, para mim, a contrapartida da Semob não parece 
suficiente para viabilizar o uso do transporte coletivo. O aumento da frota não é 
substancial, o que causaria superlotação dos ônibus e metrôs (já sobrecarregados).  
 
Atualmente, para o brasiliense, o carro não é um luxo, mas sim uma necessidade, 
afinal o transporte público é escasso e de má qualidade. Para comprovar o alto 
desconforto que qualquer trabalhador passa, basta pegar uma condução para a 
periferia em horário de pico. Na prática, seria preciso, no mínimo, dobrar a frota atual 
para amenizar os problemas de superlotação, isso sem contar o perigo de ser 
assaltado em paradas de ônibus. 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 136w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Edilene   
 
CONTRIBUIÇÃO 
Não quero o projeto zona verde!!  

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 137w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Eduardo   
 
CONTRIBUIÇÃO 
Bom dia, meu nome é Eduardo. Nasci e moro atualmente em Brasília e venho através 
áudio dar a minha opinião sobre a Zona Verde. Em princípio, Brasília não tem estrutura 
de transporte público. Então, vão querer fazer Zona Verde, querer cobrar 
estacionamento. Os carros em trânsito e tanto parado, dos cidadãos de Brasília, então 
eu sou totalmente contra. Eu e meus vizinho aqui, familiares, porque vou dar o 
exemplo. Por exemplo, eu moro no Jardim Mangueiral, atualmente, e aqui só tem uma 
linha de ônibus e ele não passa constantemente no horário. Imagine se eu preciso 
sair daqui para emergência, trabalho, e onde eu parar eu tenho que pagar 
estacionamento? Fora que, pô, a gente já paga o IPVA caríssimo, né, com vias não 
tão boas. E também eu gosto de pedalar, porém eu não tenho segurança de pedalar 
em Brasília. A ciclovia e ciclofaixas não levam a todos os lugares. Tem que disputar 
os lugares com carros. Então, antes de pensar em colocar cobrança pra 
estacionamento, verifique a possibilidade de colocar transporte público que funcione 
cem por cento em todo o Distrito Federal. O pessoal de Planaltina. Imagina quem mora 
em Planaltina... só tem ônibus pra vir pra cá, é o carro. Vejo nas reportagens sempre 
cheio, cheio, cheio. Não tem nem uma ciclovia. Pessoal quer vir de bicicleta, seria um 
pedal maravilhoso. Não tem como. O pessoal vai trabalhar em Brasília vão cobrar lá 
R$5,00 por hora. Vai dar mais ou menos um salário mínimo por mês, trabalhando de 
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segunda a sábado. Vai ter que pagar praticamente um salário mínimo. E tem gente 
que ganha isso. Tem um carrinho financiado ali, pra transporte, tudo. Então, pensem 
bem, isso aí não vai ser aceito no Distrito Federal. Não iremos aceitar. Então, somos 
totalmente contra. Muito obrigado. (original em áudio)  

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 
 

Foram acatadas sugestões para reavaliar valor das tarifas e permanência máxima. 
Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

 
Nº: 138w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Eduardo Melo   
 
CONTRIBUIÇÃO 
Original em áudio: 
Bom dia, meu nome é Eduardo de Oliveira Melo, eu sou morador da Asa Norte, na 

quadra 407, bloco J. O meu prédio não tem garagem. Brasília foi uma cidade feita 

para carros, construída com a filosofia de automóveis, só que vários blocos, em todas 

as 400, sul e norte, e vários blocos da Asa Sul não têm garagem e têm mais de um 

carro. Eu acho profundamente injusto e cruel com os moradores ter que pagar pra 

estacionar o carro, principalmente o carro, de acordo com essa proposta, na porta de 

casa e pagar por isso. Eu acho isso um absurdo, uma lesão ao nosso direito de ter 

carro na nossa casa, de ter mais de um carro.  

Infelizmente nossos prédios não têm estacionamento, foram projetados dessa forma, 

e a cidade não pode fazer isso com a gente. Eu acho que se quer cobrar 

estacionamento das regiões comerciais: Setor Comercial Sul e Norte, Setor Bancário 

Sul e Norte, Setor de Autarquias Sul e Norte, Setor Hospitalar Sul e Norte, tudo bem. 

Faz até sentido e tal. Mas essas medidas não podem atingir de forma alguma as 

regiões residenciais. Isso é um absurdo.  

Outra coisa, essas mudanças têm que vir acompanhadas de investimento pesado em 

integração e transporte público, que em Brasília é muito deficitário. Então, não adianta 

cobrar estacionamento sem ter uma contrapartida prevista e planejada de melhoria do 

transporte público. A extensão do metrô para a Asa Norte, a integração do metrô com 

bolsões de estacionamento gratuito, para estimular o uso do metrô, os VLTs... Fazer 

o VLT que está prometido desde a copa do mundo. Fazer a integração disso com o 

sistema de metrô. Melhorar muito o transporte. Ciclovias. Colocar no metrô sistema 

para poder guardar bicicleta e poder integrar as ciclovias com o metrô e também com 

o VLT. Isso tudo tem que ser feito e planejado. Não é só cobrar e dar o dinheiro para 

a iniciativa privada. Tem que ter investimento para estimular a população a ter uma 
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boa qualidade de transporte público. Sem isso, esse projeto é melhor ser arquivado. 

(Original em áudio)  

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 
 

Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 

Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

 
Nº: 139w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Eduardo Nelson Pinto Pedrosa   
 
CONTRIBUIÇÃO  
Eu, Eduardo Nelson Pinto Pedrosa, CPF 359.418.981-34, sou contra a privatização 
das áreas públicas de estacionamento de Brasília. 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 140w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Eduardo Werberich da Silva   
 
CONTRIBUIÇÃO 
Considero absolutamente inoportuno o momento para se lançar um projeto dessa 
natureza, pois não há uma contrapartida em termos de mobilidade. Todos sabem que 
Brasília ainda tem como característica marcante uma forte dependência em relação 
ao automóvel.  
Moro no Park Way e por mais que seja meu desejo não há sequer a opção de eu 
deixar meu carro em casa.  
 
Enquanto não houver um transporte público abrangente, que alcance a quase 
totalidade de nossa cidade, com tarifas justas, com sistema de integração, com 
qualidade e, de preferência sobre trilhos, não há porque onerar o cidadão, ainda mais 
em áreas residenciais.  
 
É um projeto que hoje, a meu ver, beneficiará tão somente aquele que receber o direito 
à exploração das áreas PÚBLICAS sem nenhum retorno ao cidadão.  
 
Sou totalmente contra por ser absolutamente inoportuno e inconveniente.   

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
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Nº: 141w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Eleonora   
 
CONTRIBUIÇÃO 
Não à cobrança de estacionamentos públicos. Mais transportes públicos de qualidade.  

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 142w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Eliane 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Não a privatização dos estacionamentos.  

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 143w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Eliane Alphonsus   
 
CONTRIBUIÇÃO 
Quero saber o que falta mais pra gente pagar? A respiração?  

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 144w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Elice  
 
CONTRIBUIÇÃO 
 
Não ao projeto estacionamento pago.  

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 145w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Élida   
 
CONTRIBUIÇÃO 
CHEGA!! É revoltante a postura desses governantes que só querem extorquir a 

população! Acabou pra você, Enganêis! Não haverá reeleição! 

Ideia absurda!!!  
 

RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
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Nº: 146w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Eline Heringer Werner Bertolossi   
 
CONTRIBUIÇÃO 
Eu sou contra a cobrança de estacionamento nas quadras. Eline Heringer Werner 
Bertolossi. 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 147w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Elionai Mendes  
 
CONTRIBUIÇÃO 
Bom dia! 

Sobre a proposta de cobrança de estacionamentos públicos, sou contra. Penso que, 

antes de implantar esse processo, é necessário que melhore de forma significativa, o 

transporte público do Distrito Federal e entorno. 

Pois, essa proposta não vai contribuir em nada com o trânsito ou a população, mas, 

apenas gerar mais recursos para o governo. 

Elionai Mendes - morador do Guará  
 

RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 148w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Elisa D. Teixeira   
 
CONTRIBUIÇÃO  
Sou terminantemente contra a privatização dos estacionamentos das entrequadras! 

NÃO 

Não à privatização. 
 

RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 149w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Elizabete  
 
CONTRIBUIÇÃO 
Eu e minha família somos contra o pagamento de estacionamento pela população, 

somos contra construir terminal no final da asa norte perto das quadras 400 e 200, 

contra mexerem na área verde no final das quadras 400 e 200. O terminal precisam 

construir para dar condições aos trabalhadores, mas façam isso bem longe de áreas 
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residenciais e sem ter que derrubar e destruir áreas verdes como fizeram com o trevo 

de triagem norte. 

As últimas intervenções do GDF no final da asa norte foram desastrosas, primeiro 

fizeram um pier que só serve para juntar sujeira, gente de madrugada com som alto e 

aglomeração sem máscara em plena pandemia. Depois destruiram a área verde no 

final da 416, agora só tem poeira, barulho de caminhão e de gente, festa com 

aglomeração de pessoas naquelas casas de máquinas que construiram aqui, um 

inferno. Acabou o sossego. 

E para que serve isso? A que interesses o GDF está servindo? 

Assina: cidadã e contribuinte indignada! 

NÃO A COBRANÇA DE ESTACIONAMENTO PÚBLICO!  
 

RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 150w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Ellen   
 
CONTRIBUIÇÃO  
Não. 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 151w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Ercilia Peixoto 
 
CONTRIBUIÇÃO  
Senhor responsável por esta Audiência Pública, solicito a gentileza de, antes de 
implantar tal sistema, melhore o transporte público, assim, com certeza, muitos 
deixaríamos o veículo em casa e não teríamos problemas com falta de vaga. Aprovar 
isso agora, é somente para beneficiar alguém ou alguma empresa...Isto posto, sou 
contra a provação desta matéria. Muito obrigada. 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 152w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Erica Ell  
 
CONTRIBUIÇÃO 
Bom dia. Sou Erica Ell cpf Rg 3827930/DF, cpf 622296999-20. Digo NÃO ao projeto 

zona verde do GDF 

Moro na SQS 308, bloco i  
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RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 153w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Ernesto Miranda   
 
CONTRIBUIÇÃO 
Original em áudio: 
Bom dia. Respondendo a pesquisa que está sendo realizada a respeito dos 
estacionamentos, a minha posição é contrária. Eu não sou a favor do pagamento, 
principalmente dentro das quadras, até porque Brasília não dispõe de transporte 
público à altura de trazer todo esse pessoal para trabalhar aqui e por isso é que eles 
vêm de carro. E nós também.  
 
Eu, que moro aqui no Plano, quando vou fazer qualquer pagamento eu não consigo 
chegar no local com o transporte público oferecido. Não tenho transporte entre as 
quadras, então é difícil. A gente tem que se locomover de carro. Eu moro numa quadra 
tombada, então eu acho que, dificilmente, dentro de uma quadra tombada essa 
proposta vai passar. Então eu sou contra.  
 
Eu acho que tem que ver outros modos, até porque esse dinheiro não vai ser revertido 
para o cidadão, como outros também. A gente não vê a reversão desse dinheiro 
acontecer para pista, para melhoria de asfalto, enfim, nada é a favor, e esse é mais 
obscuro ainda, essa destinação desse dinheiro.  
 
Então, eu sou terminantemente contra. Muito obrigado, bom dia. (original em áudio).  

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
Com relação à destinação dos recursos, foram acatadas as contribuições, conforme 
item 2.2 deste Relatório, para que se proponha adequação da legislação distrital à 
Política Nacional de Mobilidade Urbana de forma que os recursos arrecadados em 
concessões de mobilidade sejam direcionados a investimentos no próprio sistema de 
mobilidade. 
 
Nº: 154w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Espaço Vilarejo  
 
CONTRIBUIÇÃO 
Sou contra à cobrança de estacionamento nas areas comerciais e residenciais. Um 
absurdo!  

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 155w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Eunice Brandão  
 
CONTRIBUIÇÃO 
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Venho expressar meu repúdio contra a intenção do GDF de cobrar por 

estacionamentos públicos em Brasília.Um absurdo! Já  pagamos muitos impostos e 

as melhorias são poucas ao que o contribuinte merece. 

Se for cobrar que seja razoável  ao fluxo de ir e vir das pessoas. Sugiro 0,50 por hora.  
 

RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. Foi acatada a sugestão de rever o valor das 
tarifas, conforme item 2.2 deste Relatório. 
 
Nº: 156w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Euripedes de Souza Queiroz  
 
CONTRIBUIÇÃO  
POSICIONAMENTO SOBRE ESTACIONAMENTO PAGO NAS ÁREAS PÚBLICAS  
Venho manifestar posicionamento contrário a cobrança de estacionamento nas áreas 
públicas do DF, especialmente nas quadras das ASAS NORTE e SUL, especialmente 
nas áreas internas de moradia.  
 
O GDF, antes de impor esse fardo aos cidadãos precisa garantir um sistema público, 
integrado e mais eficiente de transporte coletivo. Com as várias modalidades 
disponíveis para um melhor trânsito urbano. É importante a implantação de um 
sistema radial de mobilidade urbana no DF, em direção ao Plano Piloto, por exemplo 
de sistema utilizando trilhos leves e veículos seguros e confortáveis, de forma a 
favorecer e estimular a troca do carro por estes veículos coletivos. Esse sistema deve, 
preferencialmente, ser baseado em energias não poluentes. 
 
Precede quaisquer estudos de cobrança de estacionamento no Plano Piloto a 

realização de investimentos e a implantação prioritária dos projetos:  

1 – priorizar a expansão do Metrô até o final da Asa Norte e sua continuidade por meio 

de VLT para as cidades na região norte do DF.  

2 – implantar o VLT na W3, L2 e Eixo Monumental, substituindo os Ônibus, que 

deverão se deslocar para outras vias.  

3 – executar o previsto no programa "Brasília Integrada" que propõe os terminais de 

Integração nas pontas das Asas Sul e Asa Norte, com estacionamentos gratuitos;  

4 - completar e integrar as ciclovias e ciclo faixas, construindo bicicletários e restaurar 

e fortalecer sistema compartilhado de bicicletas e patinetes.  

Não é lógico impor custos ao cidadão sem contrapartida, sem possibilitar alternativas 

viáveis para locomoção. O projeto visa o simples custeio da fiscalização.  

Entendemos que o modelo de gestão baseado em concessão a iniciativa privada da 

exploração de estacionamentos é desnecessário e oneroso, pois os investimentos 

para a implantação das vias e demarcação das vagas já foram feitas pelo GDF ao 

longo dos anos.  
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O agravante dessa proposta de Zona Verde, além da privatização dos 

estacionamentos públicos, é a terceirização da fiscalização e aplicação de multas 

também aparentemente ser privatizada. O que importaria seria o uso desses recursos 

para apoio a execução de projetos inovadores de REESTRUTURAÇÃO do sistema 

de transporte do Distrito Federal.  

Por tudo isso sou absolutamente contra a instalação do sistema que se propõe, por 

meio deste edital. 

Euripedes de Souza Queiroz, CPF, 024395441-49, morador da SQS-202, BLOCO B, 

DECLARO QUE SOU CONTRA O PROJETO ZONA VERDE. 

RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 
Cumpre diferenciar privatização de concessão, como foi explicado na Audiência 

Pública. 

Com relação às quadras residenciais, destaca-se que o Projeto prevê cobrança 

apenas em horário comercial e isenção para moradores, com objetivo de inibir que 

automóveis estacionem nas quadras residenciais para acessar as comerciais, como 

já ocorre hoje em muitas quadras. 

O Projeto não prevê terceirização da fiscalização, mantendo todos as prerrogativas 

do Poder Público, conforme foi explicado na Audiência Pública. 

Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

 
Nº: 157w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Fabiana   
 
CONTRIBUIÇÃO 1 
Bom dia, 

Meu nome é Fabiana, sou moradora da SQN 402 Norte e gostaria de opinar a respeito 

da Zona Verde. 

Primeiro, por serem as quadras de final 2 (302, 102, 202 e 402) próximas às áreas 

centrais da Cidade, acredito que a Zona Verde aliviará o fluxo de carros nessas áreas 

residenciais. Contudo, entendo que: 

a uma, o valor arrecadado também deva ser revertido em melhorias para a 

comunidade local (pavimentação, praças de encontro, quadras poliesportivas, 

segurança, entre outros), bem como na expansão das linhas de metrô e outros meios 

de transporte, mormente naquelas que alcançarão as regiões administrativas nortes 

do DF (Asa Norte, o Torto, Sobradinho, Paranoá, Planaltina); 
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CONTRIBUIÇÃO 2 
a duas, o valor arrecadado não deva ser utilizado para patrocinar os cofres do Instituto 

de Previdência dos Servidores do DF (I Prev - DF), visto que os servidores já sofrem 

descontos na fonte, em seus contracheques para arcarem com suas aposentadorias; 

 
CONTRIBUIÇÃO 3 
a três, cada morador deveria ter direito a duas vagas externas na quadra onde reside, 

sobretudo nas quadras 400, pois há inúmeros prédios que não contam com uma vaga 

sequer de garagem e as famílias são numerosas. É um desrespeito partir da má-fé do 

morador “que negociará as vagas” para sustentar a disponibilização de uma única 

vaga em seu local de moradia e repouso. Essas questões devem ser decididas com 

um olhar mais ponderado e individualizado, após um levantamento das necessidades 

dos moradores locais; 

 
CONTRIBUIÇÃO 4 
a por fim, aos flanelinhas cadastrados pelo Governo, deveria ser assegurado o 

trabalho e seu ganha pão, sob pena de aumentar a miséria no DF, e 

consequentemente, a violência que já nos assola.  

Gostaria que minha opinião fosse registrada e considerada no debate. 

Atenciosamente, 
Fabiana Arruda 
(Moradora da SQN 402). 
 
 
CONTRIBUIÇÃO 5 
Só mais uma questão: Não há razão para que no Ipê Roxo (v.g. Setor de Autarquias 

Norte e Sul e Setor Hospitalar Norte e Sul) seja cobrado o valor de R$ 5,00 por hora 

e nas quadras residenciais próximas seja cobrado R$ 2,00. Isso, certamente, fará com 

que as pessoas optem por estacionar nas quadras piorando o fluxo e a comodidade 

dos moradores. Não concordo com isso. 

Mais uma vez, as questões devem ser olhadas clinicamente, em respeito às 
individualidades do local. 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 
Com relação às quadras residenciais, destaca-se que o Projeto prevê cobrança 

apenas em horário comercial e isenção para moradores, com objetivo de inibir que 

automóveis estacionem nas quadras residenciais para acessar as comerciais, como 

já ocorre hoje em muitas quadras. 

Com relação à destinação dos recursos, foram acatadas as contribuições, conforme 
item 2.2 deste Relatório, para que se proponha adequação da legislação distrital à 
Política Nacional de Mobilidade Urbana de forma que os recursos arrecadados em 
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concessões de mobilidade sejam direcionados a investimentos no próprio sistema de 
mobilidade. 
Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 
Foram acatadas sugestões para incluir regras para Guardadores e Lavadores 
Autônomos cadastrados junto ao GDF. 
Foram acatadas sugestões para reavaliar valor das tarifas e permanência máxima. 
 
Nº: 158w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Fabiana Jung Matos   
 
CONTRIBUIÇÃO 
Eu, Fabiana Jung Matos, CPF 778.952.601-72, residente à SQN 316, Bloco D, voto 
NÃO ao Projeto Zona Verde do GDF! 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 159w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Fábio   
 
CONTRIBUIÇÃO 
Olá 

Sou contra a cobrança por estacionamento público. 

Não há previsão de melhorias de transporte público. Como coibir o uso de carro 

próprio para ir para o trabalho? 

Sou contra.  
 

RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 160w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Fábio F. dos Passos   
 
CONTRIBUIÇÃO 
Contra o Zona Verde!! Brasília é CONTRA e NÃO QUER UMA NOVA TAXA NO DF!  

Contra Zona Verde!!! 
 

RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 161w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Fábio Marcelo Depiné   
 
CONTRIBUIÇÃO  
POSICIONAMENTO SOBRE ESTACIONAMENTO PAGO NAS ÁREAS PÚBLICAS  
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Eu, Fábio Marcelo Depiné, celular 61-99909-9889, venho manifestar meu 
posicionamento contrário a cobrança de estacionamento nas áreas públicas do DF, 
notadamente nas quadras da ASA NORTE e ASA SUL, sejam nas áreas comerciais 
externas ou nas áreas internas de moradia.  
 
O GDF não pode impor esse fardo aos cidadãos SEM ANTES garantir um sistema 
público, integrado e eficiente de transporte coletivo, digno da Capital da República. 
Faz-se necessário a implantação de um sistema radial de mobilidade urbana no DF, 
em direção ao Plano Piloto, utilizando trilhos leves e veículos seguros, leves e 
confortáveis, de forma a favorecer a migração do carro para veículos coletivos, bem 
como oferecendo qualidade urbanística e paisagística aos seus usuários. Esse 
sistema deve ser baseado na alteração da matriz energética de combustível fóssil 
para energias limpas e não poluentes ambientalmente.  
 
Entendemos que o modelo de gestão baseado em concessão a iniciativa privada da 
exploração de estacionamentos é desnecessário, imprudente e oneroso, visto que os 
investimentos para a implantação das vias públicas e demarcação das vagas já foram 
realizadas pelo GDF ao longo da construção de Brasília até os dias atuais.  
 
Faz- se necessário sim, o desenvolvimento de estudos para a constituição de um 
Órgão Publico que se configure em uma Autoridade Única Organizadora do 
Transporte e Mobilidade na Brasília Metrópole, que planeje e execute uma integração 
dos vários modais de transporte internos no Distrito Federal e com as cidades do 
entorno. 
 
Precede quaisquer estudos de cobrança de estacionamento no Plano Piloto a 
realização de investimentos e a implantação prioritária e urgente dos seguintes 
projetos:  
• Expansão do Metro até o final da Asa Norte e sua continuidade por meio de VLT 
para as cidades na região norte do DF.  
• Implantar o VLT na W3, L2 e Eixo Monumental, ambos de forma circular, mas 
integrado, substituindo completamente os Ônibus, que deverão se deslocar para 
outras vias.  
• Executar o previsto no programa "Brasília Integrada" do BID/GDF, que propõe 
“Terminais de Integração Metrô/VLT/Ônibus/Automóveis” nas pontas das Asas Sul e 
Asa Norte, com amplos estacionamentos gratuitos;  
• Implantar uma rede transversal de micro-ônibus elétricos de vizinhança (cruzando o 
Plano Piloto no sentido Leste-Oeste) ligando as quadras, desde 800 às quadras 900.  
• Completar e integrar as ciclovias e ciclo faixas, construindo bicicletários em praças 
e pontos de ônibus, edifícios públicos e comerciais e fortalecer sistema compartilhado 
de bicicletas e patinetes.  
• Quanto ao transporte individual, incentivar alternativas sustentáveis e 
compartilhadas. 
 
O agravante dessa proposta de Zona Verde, além da privatização dos 
estacionamentos públicos, é a terceirização da fiscalização e aplicação de multas 
também aparentemente ser privatizada. Isso impediria a reversão desses recursos 
para apoio a execução de projetos inovadores de REESTRUTURAÇÃO do sistema 
de transporte do Distrito Federal e de sua Área Metropolitana.  
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Essa privatização dos estacionamentos públicos com terceirização da fiscalização e 
cobrança de multas trará pesado ônus e transtornos aos moradores do DF e região 
que se deslocam diariamente ao centro da capital.  
 
Trará, ademais, custo cruel ao orçamento familiar dos assalariados já obrigados a 
manter oneroso carro individual e a enfrentar penosos congestionamentos, devido à 
ausência de transporte coletivo decente pela omissão do poder público, ao longo de 
décadas. 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 
Cumpre diferenciar privatização de concessão, como foi explicado na Audiência 

Pública. 

Com relação às quadras residenciais, destaca-se que o Projeto prevê cobrança 

apenas em horário comercial e isenção para moradores, com objetivo de inibir que 

automóveis estacionem nas quadras residenciais para acessar as comerciais, como 

já ocorre hoje em muitas quadras. 

O Projeto não prevê terceirização da fiscalização, mantendo todos as prerrogativas 

do Poder Público, conforme foi explicado na Audiência Pública. 

Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

 
Nº: 162w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Falcão   
 
CONTRIBUIÇÃO 
Boa tarde 

Só se importam com a arrecadação, o povo é esquecido, desmerecido, diminuído, 

esqueceram o motivo pelo qual estão ocupando um cargo PÚBLICO! Querem cobrar 

estacionamento para vagas PÚBLICAS em uma cidade onde TUDO é longe, que não 

tem sistema de transporte PÚBLICO adequado! A Asa Norte não tem NEM metrô!!! 

As POUCAS linhas que têm na cidade não são capazes de atender a quem mais 

necessita. 

Forma de trabalhar ESTÚPIDA essa dessa Secretaria de Transporte e Mobilidade! 

Como vão se responsabilizar pelos danos causados aos veículos estacionados 

nessas zonas PÚBLICAS??? 

Que taxem os ricos!!!!! As grandes fortunas!!!  
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"A ideia do GDF é estimular o transporte coletivo, especialmente de quem mora nas 

cidades satélites e trabalha e estuda no Plano Piloto." HAHAHAHAHA Porque pobre 

não pode ter carro?! O transporte público é um lixo! Não tem frota suficiente, não 

entrega a segurança mínima para os consumidores utilizarem (cintos de segurança, 

quantidade máxima de passageiros, SEM PASSAGEIROS EM PÉ) onde as pessoas 

sofrem abusos, por serem obrigadas a andarem como sardinhas junto com várias 

outras pessoas. Como se não merecessem o melhor! 

Vocês ficam gastando dinheiro com cargos comissionados para pessoas que, às 

vezes, mal sabem escrever! Com reformas nos seus gabinetes! Com mudanças de 

endereço do órgão sem uma mínima consulta aos servidores públicos, que são 

desmerecidos e esquecidos! 

Cidade elitizada, conhecida pelo país inteiro como um lugar em que os moradores são 

frios, distantes, individualistas!... Claro, desde o nascimento, se tiverem nascido no 

Plano Piloto, já recebem privilégios. 

"Conceder o espaço para uma empresa privada"! HAHAHAHAHAHAHAHA O que 

será dado aos trabalhadores que passam o dia inteiro, no sol ou chuva, sem 

segurança alguma, fazendo seu trabalho de flanelinha?! 

Me poupe, NOS poupe, SE poupe! 

Procurem um projeto que vá ser para o crescimento da cidade! Da POPULAÇÃO! 

"Em contrapartida, a empresa deverá fazer a manutenção dos espaços e construir 6 

mil novas vagas em bolsões de estacionamento perto de estações do Metrô e 

similares." HAHAHAHAHA Para quê mais vagas? Para contribuirmos mais! 

Ebaaaaa!!! Só que não! Quem vai ter condições de pagar pelo estacionamento, carro, 

gasolina, impostos, moradia, estudo, alimentação, cultura, diversão... E ainda fazer 

assistência social??? Porque o ESTADO, que deveria fazer sua parte, não entrega 

esses fundamentos NEM aos ricos da cidade HAHAHA. 

"Segundo o secretário de Transporte e Mobilidade, Valter Casimiro, a cobrança nas 

áreas residenciais não tem o objeto de prover o lucro. A ideia é preservar os espaços, 

pois com a taxação nas áreas comerciais, motoristas poderiam migrar para as 

quadras." Os idealizadores desse projeto moram em Brasília?! Porque, caso não 

saibam, as áreas residenciais JÁ são utilizadas pelos motoristas, que vão para os 

comércios, como estacionamento! Porque a quantidade de vagas não é suficiente! A 

maioria dos moradores das superquadras JÁ tem sua vaga no estacionamento do 

prédio! E durante o dia ou a noite vão continuar encontrando vagas para estacionarem. 

Que tal fazerem projetos, obras, ações voltadas TAMBÉM para a população das 

cidades satélites?! Ah, lembrei, porque vocês querem que essas pessoas utilizem o 

transporte público, afinal, vai ser melhor para todos, né?! (Espero que tenham a 

capacidade de entender ironia na falta de planejamento de vocês) 

“Qual é a nossa preocupação? Quando a gente coloca a cobrança na área comercial, 

pode ter uma fuga para a área residencial. E aí prejudica os moradores. Minha 

preocupação é proteger os moradores” HAHAHAHA Novamente, os moradores do 
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Plano Piloto! Enquanto os das cidades satélite são estigmatizados e, já que não se 

esforçaram né, merecem acordar enquanto "eles" estão dormindo, ficar horas na 

parada correndo todo o tipo de risco, chegarem no ambiente de trabalho atrasados, 

suados, cansados (meritocracia, não é meixmo?!) Sabendo que em Brasília é 

necessário o uso de um meio de transporte para nos locomovermos praticamente para 

todos os lugares. 

Primeiro vocês deveriam nomear/fazer cooperação (usem a cabeça) com 

pessoas/instituições capacitadas na criação de projetos públicos (incluindo impacto, 

vantajosidade e outros índices). 

“Se eu destino mais vagas por morador, pode ser que algum fique sem. E há também 

a possibilidade de um morador de cadastrar cinco vagas. E ele começa a comercializar 

essas vagas e acaba prejudicando os próprios moradores” HAHAHAHA Seguindo o 

raciocínio de vocês, a intenção é estimular a população a utilizar o transporte público... 

Então, qual a necessidade de reservar tantas vagas por morador do PLANO 

PILOTO??? 

Muito fácil querer implementar um projeto boçal, raso e sem justificativa plausível num 

país onde o Bolsonaro é presidente! 

"Após a audiência pública, o projeto com eventuais mudanças seguirá para avaliação 

da Câmara Legislativa do DF (CLDF) e ao Tribunal de Contas do DF (TCDF)." Eu 

espero, com todo o meu âmago, que este projeto NÃO seja aprovado! 

Façam o trabalho de vocês, essa Secretaria de Transporte e Mobilidade deveria 
executar suas funções em prol da cidade inteira, para o BEM da população. 
Lembrando que os cargos públicos não são vitalícios! Ou talvez sejam, não é 
meixmo?!  

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 163w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Fátima   
 
CONTRIBUIÇÃO 
Digo não a privatização e cobrança de estacionamento nas áreas residenciais,  

absurdo. 

E as áreas públicas somente depois que tivermos um transporte decente. 

Que realmente sirva a população. 

Porque não fazem um plebiscito para saber a opinião do povo?  
 

RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. Cabe informar que não há fundamento legal para 
plebiscito nesse caso. 
 
Nº: 164w 
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NOME DO CONTRIBUINTE: Felipe Bimbato rodrigues   
 
CONTRIBUIÇÃO 
POSICIONAMENTO SOBRE ESTACIONAMENTO PAGO NAS ÁREAS PÚBLICAS  
Eu, felipe Bimbato rodrigues, celular 99302-2222, venho manifestar meu 
posicionamento contrário a cobrança de estacionamento nas áreas públicas do DF, 
notadamente nas quadras da ASA NORTE e ASA SUL, sejam nas áreas comerciais 
externas ou nas áreas internas de moradia. O GDF não pode impor esse fardo aos 
cidadãos SEM ANTES garantir um sistema público, integrado e eficiente de transporte 
coletivo, digno da Capital da República.  
 
Faz-se necessário a implantação de um sistema radial de mobilidade urbana no DF, 
em direção ao Plano Piloto, utilizando trilhos leves e veículos seguros, leves e 
confortáveis, de forma a favorecer a migração do carro para veículos coletivos, bem 
como oferecendo qualidade urbanística e paisagística aos seus usuários. Esse 
sistema deve ser baseado na alteração da matriz energética de combustível fóssil 
para energias limpas e não poluentes ambientalmente. Entendemos que o modelo de 
gestão baseado em concessão a iniciativa privada da exploração de estacionamentos 
é desnecessário, imprudente e oneroso, visto que os investimentos para a 
implantação das vias públicas e demarcação das vagas já foram realizadas pelo GDF 
ao longo da construção de Brasília até os dias atuais. 
 
Faz- se necessário sim, o desenvolvimento de estudos para a constituição de um 
Órgão Publico que se configure em uma Autoridade Única Organizadora do 
Transporte e Mobilidade na Brasília Metrópole, que planeje e execute uma integração 
dos vários modais de transporte internos no Distrito Federal e com as cidades do 
entorno.  
 
Precede quaisquer estudos de cobrança de estacionamento no Plano Piloto a 
realização de investimentos e a implantação prioritária e urgente dos seguintes 
projetos:  
• Expansão do Metro até o final da Asa Norte e sua continuidade por meio de VLT 
para as cidades na região norte do DF.  
• Implantar o VLT na W3, L2 e Eixo Monumental, ambos de forma circular, mas 
integrado, substituindo completamente os Ônibus, que deverão se deslocar para 
outras vias.  
• Executar o previsto no programa "Brasília Integrada" do BID/GDF, que propõe 
“Terminais de Integração Metrô/VLT/Ônibus/Automóveis” nas pontas das Asas Sul e 
Asa Norte, com amplos estacionamentos gratuitos;  
• Implantar uma rede transversal de micro-ônibus elétricos de vizinhança (cruzando o 
Plano Piloto no sentido Leste-Oeste) ligando as quadras, desde 800 às quadras 900.  
• Completar e integrar as ciclovias e ciclo faixas, construindo bicicletários em praças 
e pontos de ônibus, edifícios públicos e comerciais e fortalecer sistema compartilhado 
de bicicletas e patinetes.  
• Quanto ao transporte individual, incentivar alternativas sustentáveis e 
compartilhadas. 
 
O agravante dessa proposta de Zona Verde, além da privatização dos 
estacionamentos públicos, é a terceirização da fiscalização e aplicação de multas 
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também aparentemente ser privatizada. Isso impediria a reversão desses recursos 
para apoio a execução de projetos inovadores de REESTRUTURAÇÃO do sistema 
de transporte do Distrito Federal e de sua Área Metropolitana.  
 
Essa privatização dos estacionamentos públicos com terceirização da fiscalização e 
cobrança de multas trará pesado ônus e transtornos aos moradores do DF e região 
que se deslocam diariamente ao centro da capital.  
 
Trará, ademais, custo cruel ao orçamento familiar dos assalariados já obrigados a 
manter oneroso carro individual e a enfrentar penosos congestionamentos, devido à 
ausência de transporte coletivo decente pela omissão do poder público, ao longo de 
décadas. 
 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 
Cumpre diferenciar privatização de concessão, como foi explicado na Audiência 

Pública. 

Com relação às quadras residenciais, destaca-se que o Projeto prevê cobrança 

apenas em horário comercial e isenção para moradores, com objetivo de inibir que 

automóveis estacionem nas quadras residenciais para acessar as comerciais, como 

já ocorre hoje em muitas quadras. 

O Projeto não prevê terceirização da fiscalização, mantendo todos as prerrogativas 

do Poder Público, conforme foi explicado na Audiência Pública. 

Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

 
Nº: 166w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Fernanda   
 
CONTRIBUIÇÃO 
Somos todos contra esse projeto absurdo de cobrar estacionamento nas áreas 
residenciais. Não chega o IPTU e IPVA?  

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 167w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Fernanda   
 
CONTRIBUIÇÃO 
Sobre a privatização....sou contra 
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Por que fecharam comentários no YouTube  
 

RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 168w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Fernanda Viana   
 
CONTRIBUIÇÃO 
Não.  

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 169w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Fernando Frejat  
 
CONTRIBUIÇÃO 
Gostaria de sugerir sobre o direito a uma vaga gratuita por residente. Em meu 
apartamento, moram eu, minha mãe e meu irmão, todos com carros. A garagem só 
possui uma vaga e sobram 2 veículos no estacionamento. Concordo com a ideia de 
cobrar em estacionamento público como comércio, porém nas quadras, muita gente 
será afetada. Até quem não dirige mais, e deixa o carro estacionado no prédio, terá 
que pagar por algo de forma injusta, a meu ver. Sou estudante e vou de ônibus para 
a UnB do Gama, assim como meu irmão, então nossos veículos ficam estacionados 
o dia todo no bloco que moro. Gostaria que, por gentileza, revissem esse ponto. 
Reafirmo que a cobrança em estacionamento público como de comercial de quadras 
é justa, mas nas quadras residenciais não. Obrigado pela atenção!  

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. As regras para isenção de moradores serão 
aperfeiçoadas, conforme item 2.2 deste Relatório. 
 
Nº: 170w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Fernando Henrique Chagas de Araújo    
 
CONTRIBUIÇÃO 
Audiência pública  

Apesar de ser caótico o número de vagas no centro de Brasília, é um absurdo comprar 

vagas na áreas residencial. Os  moradores asa norte e asa sul não podem ser 

penalizados por esse projeto 

Esse contrato de parceria público privado deve exigir a implementação de número 

elevados de vagas no centro de Brasília, sejam subterrâneas ou em prédios. Agora 

passar a cobrança para iniciativa privada sem nenhuma contrapartida efetiva para 

melhor o trânsito ou criar novas vagas é absurdo. O Estado está entregando a 

iniciativa privada vagas públicas sem necessidade de criar 1 vaga a mais. Gasto 

nenhum da empresa com o problema histórico de Brasília 
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Fernando Henrique Chagas de Araújo  

Rg 2951657  
 

RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
O Projeto prevê isenção para moradores. 
Criar novas vagas conflita com os objetivos do Projeto. 
 
Nº: 171w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Filipe   
 
CONTRIBUIÇÃO 
Sou contra cobrar por estacionamento público em áreas residenciais e pequenos 
comércios!! Sou a favor de cobrar em áreas de comércio mais intenso e q sofre mais 
o impacto da falta de vagas. Como em toda via W3 e W4, nas regiões próximas aos 
shoppings, setor de Rádio e TV. Mas acho que a cobrança deveria ser dentro do 
horário comercial, das 8 às 18h. Porém, muitos q vão de carro pro trabalho não teriam 
condição de pagar por 9h diárias de estacionamento. Então, antes de tirar dinheiro do 
bolso do cidadão, o governo deveria preocupar -se em melhorar as condições de 
transporte, investindo em mais ônibus circulando, extensão das linhas do metrô, 
aumento das ciclovias para q o cidadão possa migrar do hábito de sair de carro para 
o transporte coletivo de qualidade ou de ter a condição de se locomover de bicicleta.  

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 
Com relação às quadras residenciais, destaca-se que o Projeto prevê cobrança 

apenas em horário comercial e isenção para moradores, com objetivo de inibir que 

automóveis estacionem nas quadras residenciais para acessar as comerciais, como 

já ocorre hoje em muitas quadras. 

Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

 
Nº: 172w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Flavia Diniz Mayrink    
 
CONTRIBUIÇÃO 
Formulário de Contribuição 
Olá. Sou totalmente contra o projeto zona verde. 

“A proposta consiste em estabelecer 4 zonas de cobrança: Ipê Amarelo (R$2,00/h nas 

áreas residenciais do Plano Piloto e Sudoeste), Ipê Roxo (R$5,00/h na área central 

do Plano Piloto e setores hospitalares), Ipê Rosa (R$2,00/h no Eixo Monumental) e 
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Ipê Branco (R$2,00/h nos estacionamentos próximos a Metrô, BRT, etc., com isenção 

aos usuários destes meios de transporte). Motos pagariam a metade destes valores.” 

Prezados, 

VENHO MANIFESTAR MINHA OPOSIÇÃO À COBRANÇA DE ESTACIONAMENTO 

PÚBLICO, que será objeto de Audiência Pública: 31/07/2020 10h às 12h. 

A população do Distrito Federal não deve assumir mais uma altíssima cobrança de 

taxas ou tributo de toda espécie, tendo em vista nunca receber uma contrapartida 

digna, respeitosa e correspondente ao que é exigida a pagar!!! Infelizmente não é um 

investimento no urbanismo do DF, mas mais um ônus que esta contribuição abusiva 

se configuraria, caso fosse aprovada. E NÃO SERÁ. 

É INADMISSÍVEL! 

À COBRANÇA DE ESTACIONAMENTO PÚBLICO EU DIGO NÃO! 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 173w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Flávio Bastos Nascimento   
 
CONTRIBUIÇÃO 
Original em áudio: 
Olá, bom dia. Meu nome é Flávio Bastos Nascimento, eu sou morador da Asa Sul e 
quanto à implantação desses estacionamentos, Zona Verde, queria fazer constar, 
porque o item lá, que fala que é só uma vaga por unidade residencial... Maioria dos 
apartamentos aqui possui mais de um carro, certo? E não vai ter como a pessoa 
administrar isso aí. Transporte público no DF é muito deficiente. É praticamente 
inexistente. Então, querer forçar a população a usar algo que praticamente não existe, 
com a frota antiquada, velha, perigosa, que não segue horário, é bem complicado. 

 
Outro ponto é com relação à concessão disso aí para a iniciativa privada. Ora, foi 

construído aqui estacionamento, no DF, com verba pública e é mantido, desde a 

inauguração de Brasília, com dinheiro público. Agora, pegar isso aí que existe, 

mantido, criado com dinheiro do cofre público e passar para a iniciativa privada cheira 

a má-fé. Acredito que os órgãos de controle, Ministério Público, Tribunal de Contas, 

têm que ser provocados para averiguar isso. 

Quanto às ciclofaixas é muito fácil falar. Agora, eu não conheço aqui ciclovia. Na L2 

Sul, por exemplo, não existe. O que fizeram foi pintar as calçadas, mas é de uso do 

pedestre. Ora, ciclovia, o nome já diz, ou ciclofaixa, é uma via ou faixa exclusiva para 

uso de ciclista. Aí põe para usar o mesmo espaço pedestre e pessoal de bicicleta. 

Gera conflito, gera até acidente. É complicado. Já ouvi até caso de morte de pedestre 

em São Paulo por conta disso. E deve ter acontecido em outros lugares. Aqui deve 

estar acontecendo acidente, com pessoal ciclista pedalando e atropelando pedestre, 

porque está na mesma faixa. É óbvio, põe os dois ali, para transitar dentro do mesmo 
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espaço. Isso é absurdo. O governo quer incentivar as bicicletas, então construa de 

verdade ciclofaixa, na linha do que existe na orla do Rio de Janeiro, por exemplo. 

Se quer resolver problema de vaga com participação da iniciativa privada então faça 
a coisa correta, honesta. Construa prédio-garagem, por exemplo, ali no Setor 
Comercial, onde mais precisa. Daí sim vai ter investimento. A iniciativa privada vai 
construir um prédio-garagem e aí vai ter muita vaga, à vontade. E não vir tomando a 
área, inclusive residencial, de uso de moradores do Plano Piloto e outras áreas. Isso 
é um absurdo. (original em áudio). 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 
Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 
Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

O projeto é acompanhado por TCDF, MPDFT e CGDF. 
 
Nº: 174w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Filomena Dantas Credmann 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Senhores deputados por favor não abandonem a população votante. Somos CONTRA 

o projeto Zona Verde na forma como está proposto. Não é justo onerar a população 

com um projeto que institui a cobrança de estacionamentos comerciais e residenciais 

no Plano Piloto sem contrapartida de melhoria e aumento do transporte publico no DF. 

Ademais a cobrança deverá ser revertida em melhoria para esse mesmo transporte 

público e para as vias de circulação e não para beneficiar grupos empresariais 

apaniguados e que não precisarão fazer  nenhum ou quase nenhum investimento uma 

vez que as vagas já estão demarcadas. A POPULAÇÃO VOTANTE DO PLANO 

PILOTO NAO ACEITA O PROJETO ZONA VERDE. CONFIAMOS NOS NOSSOS 

REPRESENTANTES. 

Filomena Dantas Credmann, moradora de Brasília desde 1960.  

RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 175w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Francisco   
 
CONTRIBUIÇÃO 
Contra contra  

 
RESPOSTA 
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A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 176w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Francisco de Paola   
 
CONTRIBUIÇÃO 
Não concordo com a cobranca de estacionamento em Brasília.  

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 177w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Frederico  
 
CONTRIBUIÇÃO 
Esse projeto de zona verde pode ser traduzido com uma palavra apenas: 

EXTORSÃO. 

Como cidadão/contribuinte/ELEITOR me sinto espoliado mais uma vez. 
 

RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 178w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Frederico Ferraz   
 
CONTRIBUIÇÃO 
Bom dia. Me chamo Frederico Ferraz e gostaria de saber o motivo  deste projeto não 

contemplar Taguatinga e Águas claras. 

O som está péssimo.  
 

RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição.  
Neste momento entende-se que o Projeto deve começar pelo Plano Piloto, visando 
não apenas regular a demanda por estacionamentos, mas também reduzir os 
congestionamentos nas vias de acesso ao Plano Piloto. Não obstante, novas regiões 
poderão ser contempladas em etapas futuras, já incorporando aperfeiçoamentos e 
aprendizados observados. 
Agradecemos o comentário sobre o áudio, durante a Audiência foi ajustado para 
melhor compreensão. 
 
Nº: 179w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Frederico Fonseca de Almeida   
 
CONTRIBUIÇÃO  
POSICIONAMENTO SOBRE ESTACIONAMENTO PAGO NAS ÁREAS PÚBLICAS  
Eu, Frederico Fonseca de Almeida, celular 61 99651 ****,, venho manifestar meu 
posicionamento contrário a cobrança de estacionamento nas áreas públicas do DF, 
notadamente nas quadras da ASA NORTE e ASA SUL, sejam nas áreas comerciais 
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externas ou nas áreas internas de moradia. O GDF não pode impor esse fardo aos 
cidadãos SEM ANTES garantir um sistema público, integrado e eficiente de transporte 
coletivo, digno da Capital da República.   

 
Faz-se necessário a implantação de um sistema radial de mobilidade urbana no DF, 
em direção ao Plano Piloto, utilizando trilhos leves e veículos seguros, leves e 
confortáveis, de forma a favorecer a migração do carro para veículos coletivos, bem 
como oferecendo qualidade urbanística e paisagística aos seus usuários. Esse 
sistema deve ser baseado na alteração da matriz energética de combustível fóssil 
para energias limpas e não poluentes ambientalmente. Entendemos que o modelo de 
gestão baseado em concessão a iniciativa privada da exploração de estacionamentos 
é desnecessário, imprudente e oneroso, visto que os investimentos para a 
implantação das vias públicas e demarcação das vagas já foram realizadas pelo GDF 
ao longo da construção de Brasília até os dias atuais. 
 
Faz- se necessário sim, o desenvolvimento de estudos para a constituição de um 
Órgão Publico que se configure em uma Autoridade Única Organizadora do 
Transporte e Mobilidade na Brasília Metrópole, que planeje e execute uma integração 
dos vários modais de transporte internos no Distrito Federal e com as cidades do 
entorno.  
 
Precede quaisquer estudos de cobrança de estacionamento no Plano Piloto a 
realização de investimentos e a implantação prioritária e urgente dos seguintes 
projetos:  
• Expansão do Metro até o final da Asa Norte e sua continuidade por meio de VLT 
para as cidades na região norte do DF.  
• Implantar o VLT na W3, L2 e Eixo Monumental, ambos de forma circular, mas 
integrado, substituindo completamente os Ônibus, que deverão se deslocar para 
outras vias.  
• Executar o previsto no programa "Brasília Integrada" do BID/GDF, que propõe 
“Terminais de Integração Metrô/VLT/Ônibus/Automóveis” nas pontas das Asas Sul e 
Asa Norte, com amplos estacionamentos gratuitos;  
• Implantar uma rede transversal de micro-ônibus elétricos de vizinhança (cruzando o 
Plano Piloto no sentido Leste-Oeste) ligando as quadras, desde 800 às quadras 900.  
• Completar e integrar as ciclovias e ciclo faixas, construindo bicicletários em praças 
e pontos de ônibus, edifícios públicos e comerciais e fortalecer sistema compartilhado 
de bicicletas e patinetes.  
• Quanto ao transporte individual, incentivar alternativas sustentáveis e 
compartilhadas. 

 
O agravante dessa proposta de Zona Verde, além da privatização dos 
estacionamentos públicos, é a terceirização da fiscalização e aplicação de multas 
também aparentemente ser privatizada. Isso impediria a reversão desses recursos 
para apoio a execução de projetos inovadores de REESTRUTURAÇÃO do sistema 
de transporte do Distrito Federal e de sua Área Metropolitana.  
 
Essa privatização dos estacionamentos públicos com terceirização da fiscalização e 
cobrança de multas trará pesado ônus e transtornos aos moradores do DF e região 
que se deslocam diariamente ao centro da capital.  
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Trará, ademais, custo cruel ao orçamento familiar dos assalariados já obrigados a 
manter oneroso carro individual e a enfrentar penosos congestionamentos, devido à 
ausência de transporte coletivo decente pela omissão do poder público, ao longo de 
décadas. 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 
Cumpre diferenciar privatização de concessão, como foi explicado na Audiência 

Pública. 

Com relação às quadras residenciais, destaca-se que o Projeto prevê cobrança 

apenas em horário comercial e isenção para moradores, com objetivo de inibir que 

automóveis estacionem nas quadras residenciais para acessar as comerciais, como 

já ocorre hoje em muitas quadras. 

O Projeto não prevê terceirização da fiscalização, mantendo todos as prerrogativas 

do Poder Público, conforme foi explicado na Audiência Pública. 

Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

 
Nº: 180w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Gabriela 
 
CONTRIBUIÇÃO 
NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO!!!!! Sou moradora da SQN 416 
 
Estou assistindo a Audiência Pública Estacionamento Rotativo Zona Verde. Está 
péssimo o áudio. Não está aberto um chat!  Não querem ver as críticas abertas. 
Estarão recebendo contribuições em off. Só eles receberão, sem transparência. 
 
Acaba de contribuir um cidadão que questiona o desentendimento do projeto que tem 
como justificativa deixar o carro em casa para fortalecer o uso do transporte coletivo. 
Mas cobra o estacionamento para deixar o carro em casa e ainda para o transporte.  
Levanta também a questão dos flanelinhas e de lavadores de carros que perderão 
fonte de trabalho. 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
Foram acolhidas sugestões para incluir regras destinadas aos guardadores e 
lavadores autônomos. 
Agradecemos o comentário sobre o áudio, durante a Audiência foi ajustado para 
melhor compreensão. 
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Nº: 180w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Geisa Assunção   
 
CONTRIBUIÇÃO 
SOU CONTRA A PRIVATIZAÇÃO DOS ESTACIONAMENTOS!  

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 181w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Geny  
 
CONTRIBUIÇÃO 
Eu digo não a está intensão nos reformamos para o privado explorar 

NÃO E NÃO  
 

RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 182w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Geralda   
 
CONTRIBUIÇÃO 
Sou contra o projeto se zona verde do GDF de privatização. 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 183w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Geraldo Correia   
 
CONTRIBUIÇÃO 
Manifesto-me totalmente contrário ao projeto zona verde. Representa aumento de 

arrecadacao num momento em que a renda dos trabalhadores e o emprego  estão em 

risco. A economia do país totalmente debilitada e os cidadãos não aguentam aumento 

de despesas no orçamento familiar. 

Por favor não aprovem. 
 

RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 184w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Geraldo Eustáquio Moreira 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Eu, GERALDO EUSTÁQUIO MOREIRA, CPF 610.788.911-68, residente à SQN 316, 
Bloco D, voto NÃO ao Projeto Zona Verde do GDF! Acredito que seja mais uma 
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manobra do Governo para arrecadar e não dar o retorno à população! Não ao Projeto 
Zona Verde!  

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 185w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Geraldo S. Neto   
 
CONTRIBUIÇÃO 
Absurdo cobrar estacionamento público! 

Vocês vão se responsabilizar pela segurança dos veículos?  
 

RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 
Em análise comparativa com outras concessões de estacionamentos rotativos em vias 
públicas, tem-se como regra que a concessionária pode ser acionada somente se tiver 
responsabilidade pelo dano. Entretanto, a regularização e readequação dos 
estacionamentos contribuirá para inibir eventuais danos aos veículos, por exemplo 
pela utilização de câmeras e pela presença de funcionários da concessionária.   
 
Nº: 186w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Geraldo Schwartz Coelho  
 
CONTRIBUIÇÃO 
Bom dia! Como contribuição para o projeto zona verde gostaria de registrar que a 
cobrança de estacionamento dentro das quadras residenciais é um absurdo, não tem 
o menor sentido, é uma penalização para o cidadão.  
 
Também faço minhas as palavras dos nossos representantes na Câmara Legislativa, 
para implantação deste projeto é fundamental que antecipadamente seja feita a 
melhoria do transporte público, caso contrário será mais uma penalização do cidadão.  
 
Meu nome é Geraldo Schwartz Coelho.  

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 187w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Gerti Egler 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Digo NÃO! O projeto é indecente e perverso! 

No caso da cobrança de estacionamento na pauta de mobilidade me manifesto contra 

a cobrança de estacionamento nos moldes propostos... 
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Antes de cobrar por estacionamento o GDF deve oferecer transporte e locomoção de 

qualidade  por todo o DF.  A oferta atual está longe de atender as necessidades da 

população.  

GERTI EGLER  
 

RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 188w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Getúlio  
 
CONTRIBUIÇÃO 
Sou contra o projeto zona verde do GDF. Isso é um desrespeito ao povo ter que pagar 
para estacionar o nossos veículos nos estacionamentos do prédio onde moramos. Já 
pagamos IPTU e outros tantos impostos, querem mais. Não aceito pagar um centavo.  

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 189w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Gi Leal   
 
CONTRIBUIÇÃO 
Q vergonha vcs pensarem em cobrar dentro das quadras residenciais.  

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 190w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Gilberto Cavalini   
 
CONTRIBUIÇÃO 
Ao Semob/GDF Assunto: Manifestação contrária ao Projeto Zona Verde Prezados 

Senhores, Venho manifestar-me contra o Projeto Zona Verde, uma vez que não há no 

Distrito Federal um transporte público de qualidade, que possa atender a todos os 

cidadãos e que ligue de forma eficiente todas as Regiões Administrativas ao Plano 

Piloto, ao passo que o Projeto limitará a permanência de veículos no Plano Piloto, 

quase que de forma indiscriminada, independentemente de sua origem (se do Plano 

Piloto ou de outras RA ou cidades - Como exigir um tempo máximo de permanência 

para os moradores!?).  

Ademais, o Projeto transferirá uma competência do Governo ao setor privado – a essa 

empresa concessionária o direito de fiscalizar e multar os cidadãos (“infratores”) em 

áreas públicas. Sinto uma falta de transparência em relação a medida.  

Há ainda que esclarecer a população do DF se:  

- Houve um estudo para identificar o problema (medidas semelhantes e seus 

resultados na solução do problema, melhores práticas) e alternativas de solução 
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(viabilidade de construção de prédios de estacionamentos privados, estudo de criação 

de novas áreas para estacionamentos, entre outras);  

- Foi feita Análise de Impacto Regulatório (AIR) para o caso;  

- Quais são os custos e benefícios da medida (não está claro se a relação 

custo/benefício é positiva);  

- Onde serão empregados os recursos advindos da medida (será voltado para 

implantação de novas soluções para o problema?)  

- Há ou não um alinhamento das políticas públicas – p. ex.: (i) concessão de licenças 

a automóveis sem limitação de quantidade, e depois inviabiliza deixá-los 

estacionados;  

(ii) há projeto também (ou haverá) para a implantação de sistema de transporte público 

de qualidade no Distrito Federal, com ampliação do metrô até a Asa Norte, a 

implantação do VLT, na W3 e na L2 Sul; a construção de terminais de integração, 

entre os diferentes meios de transportes públicos; a integração das ciclovias e 

ciclofaixas e construção de bicicletários em praças e pontos de ônibus; e implantação 

de rede transversal de ônibus de vizinhança, interligando as quadras 800 às quadras 

900 (ou a medida apenas onerará os condutores, principalmente trabalhadores e 

moradores?);  

o transporte público está pronto para atender a população que passará a utilizá-lo 

(acredito que não esteja pronto nem para atender a demanda atual).  

Em relação às 4 zonas que serão criadas, de acordo com o Projeto, cabe lembrar que:  

- A Zona Ipê Amarelo abrangerá áreas onde há comércios e residências, como as 

quadras residenciais e comerciais do Plano Piloto. Nelas, moradores da quadra terão 

direito à isenção de pagamento de um carro estacionado em vaga pública. Se houver 

mais de um carro por moradia, será cobrado o estacionamento. O período máximo de 

permanência previsto é de duas horas, e a taxa será de R$ 2,00 por hora, para carros, 

e R$ 1,00, para motos.  

- A Zona Ipê Roxo é composto pelo Eixo Monumental e quadras próximas, como 

setores bancários e comercial norte e sul e o setor de rádio e televisão. Nele, a 

permanência máxima permitida será de 5h, e a taxa será de R$ 5 por hora, para 

carros, e a metade do valor, para motos.  

- A zona denominada Ipê Rosa será composta de bolsões de estacionamento 

próximos a autarquias e prédios públicos do Plano Piloto. O período máximo de 

permanência será de 12 horas, e os valores serão de R$ 5 por hora, para carros, e 

R$ 2,5, para motos.  

- Por fim, a Zona Ipê Branco compreenderá bolsões de estacionamentos próximos a 

transportes públicos e coletivos. O período máximo de permanência será de 18 horas, 

e o valor previsto é de R$ 0,50 por hora, para carros e motos. 

(https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2020/07/29/interna_cidad

esdf,876597/zona-verde-lideres-comunitarios-criticam-estacionamento-rotativo-
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pago.shtml) Em meu entendimento, se o problema é a falta de vagas, essa medida 

não é solução.  

Além disso, antes de mais nada, é preciso mais transparência, mais esclarecimento e 

convencimento da população sobre a eficácia da medida. 

RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 

O Projeto não prevê terceirização da fiscalização, mantendo todos as prerrogativas 

do Poder Público, conforme foi explicado na Audiência Pública. 

Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

Análises de Impacto Regulatório se aplicam a proposições normativas, já concessões 

requerem Estudos de Viabilidade. 

Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 

 
Nº: 191w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Gilma Irene Lima   
 
CONTRIBUIÇÃO 
O transporte  público precisa ser melhorado ; as ciclovias ,expandidas e melhoradas. 
Campanhas educativas  quanto ao trânsito, valorizando às faixas de pedestres  e não 
expandindo câmeras para arrecadação  arbitrária.As ciclovias, melhoradas e 
expandidas para usufruto da população. Não ao Projeto Zona Verde!! 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 

Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

 
Nº: 192w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Gisele Sampaio   
 
CONTRIBUIÇÃO 
Ola. Sou contra a adoção deste modelo. O transporte público tem que melhorar em 
ônibus e metro para que isto possa ser adotado. 

 
RESPOSTA 
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A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 193w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Gloria  
 
CONTRIBUIÇÃO 
Sou totalmente contra cobrar por estacionamento público em áreas residenciais e 

pequenos comércios!! Sou a favor de cobrar em áreas de comércio mais intenso e q 

sofre mais o impacto da falta de vagas. Como em toda via W3 e W4, nas regiões 

próximas aos shoppings, setor de Rádio e TV. Mas acho que a cobrança deveria ser 

dentro do horário comercial, das 8 às 18h. Pq depois disso, não há necessidade. 

Porém, muitos q vão de carro pro trabalho não teriam condição de pagar por 9h diárias 

de estacionamento. Então, antes de tirar dinheiro do bolso do cidadão, o governo 

deveria preocupar -se em melhorar as condições de transporte, investindo em mais 

ônibus circulando, extensão das linhas do metrô, aumento das ciclovias para q o 

cidadão possa migrar do hábito de sair de carro para o transporte coletivo de qualidade 

ou de ter a condição de se locomover de bicicleta. 

Incentivo ao transporte público e melhoria ambiental: não é com cobrança de uso dos 

espaços públicos q isso aconteceria. 

Primeiro invistam na melhoria do transporte público e nas ciclovias 

O cidadão sempre é castigado com mais cobranças 

E cobrança em áreas residenciais é absurdo! É abuso!! 

Estamos perdendo nosso direito de ir e vir. Não foi esse o conceito de Brasília na sua 

origem 

O q diferencia Brasília de outros locais é justamente essa liberdade de mobilização 

Precisamos de melhorias sim. Mas com estímulos no setor de transportes q levem o 

cidadão a preferir usar o público 

Existem setores q podem ser taxados. Mas não áreas comerciais de entre quadras e 

residenciais. 

O povo não aguenta mais ser onerado. 

Construam edifícios de estacionamento em setores q estão sobrecarregados mas não 

limitem nossa liberdade de movimentação 

Se o transporte público fosse eficiente, incluindo o metrô, e houvessem mais ciclovias, 

naturalmente a mobilidade e o meio ambiente seriam agraciados 

Nós não somos Rio e São Paulo.  Nossa cidade foi projetada. Tombada pelo 

Patrimônio histórico.  O q nos valoriza são as diferenças estruturais e conceituais. Pq 

não podemos pensar em novas alternativas q beneficiem a todos? 

Pq não buscar comparações com outros países e cidades q já desenvolvem 
experiências muito satisfatórias com relação ao meio ambiente e à mobilidade. 
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RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 

Com relação às quadras residenciais, destaca-se que o Projeto prevê cobrança 

apenas em horário comercial e isenção para moradores, com objetivo de inibir que 

automóveis estacionem nas quadras residenciais para acessar as comerciais, como 

já ocorre hoje em muitas quadras. 

Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

 
Nº: 194w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Grazi Corazza   
 
CONTRIBUIÇÃO 
É um verdadeiro absurdo essa Zona Verde! DF tem um transporte público péssimo! 

Por isso, as pessoas acabam tendo tantos carros (que inclusive, neste país, pagamos 

caríssimo em virtude das taxações). Agora, querem cobrar pelos estacionamentos 

dentro das quadras residenciais? E aquelas quadras que nem garagem tem? Vocês 

acham que as famílias só têm um carro por pessoa? Vocês só sabem pegar dinheiro 

da população. Todo mundo com dificuldade, ainda mais com a pandemia e esse 

governo injusto quer fazer uma coisa dessas... R$2 a hora nos lugares menos caros? 

Estão loucos? 

Muito abusivo colocarem zona verde nas quadras residenciais. O transporte do DF é 

horrível, por isso tanta gente tem carro. É necessário ter carro aqui em Brasília. Vocês 

disseram que cada morador terá direito a uma vaga, mas as famílias não têm só um 

carro. Há muitas quadras sem garagem, inclusive.  Além disso, se a intenção fosse 

angariar receita pra investir em transporte público, ainda vai... mesmo assim, teriam 

que melhorar o transporte antes de criar essa cobrança. Mas não é o caso, já que se 

trata de concessão. A população já contribui com pesados tributos... Será penalizada 

com mais uma cobrança. Por mês, durante a pandemia, que as pessoas estão em 

casa, seria um aumento de no mínimo cerca de R$250 nos custos das pessoas.... 

Custo por carro. 

Sou totalmente contra! 

Antes até elogiava o atual governo e pensava que valeria a pena uma recandidatura... 
Se isso passar, vou anotar direitinho quem estava por trás disso pra não votar 
novamente e divulgar bastante em todas as redes sociais pra ninguém votar também.  

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 

Foram acatadas sugestões para reavaliar valor das tarifas e permanência máxima. 
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Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 
 
Nº: 195w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Grupo Irmãos Pontual  
 
CONTRIBUIÇÃO 
Prezados,  

Não somos a favor da Zona Verde, conforme a proposta apresentada pelo Governo, 

portanto, sugerimos alteração. 

Acreditamos que o Governo poderia alterar a proposta apresentada para privatizar 

apenas os estacionamentos públicos dos locais de lazer e entretenimento, tais quais 

parques, teatros, feiras, museus, estádios e afins, como o Parque da Cidade, por 

exemplo, onde os recursos seriam reinvestidos na manutenção e conservação do 

próprios locais de lazer e entretenimento. Essa é a linha de atuação dos países 

desenvolvidos. Toda cobrança, seja de taxa ou imposto, exige uma contra-prestação 

do estado, com os recursos aplicados de forma transparente. 

Frise-se que há pacífico entendimento de que antes do Governo pensar em privatizar 

estacionamentos públicos por toda a Cidade, deve oferecer condições adequadas 

para a população fazer uso do transporte público ou de transportes alternativos, como 

bicicleta, patinetes e afins, de forma a diminuir a poluição, reduzir o trânsito e ainda 

colaborar para a saúde da população, impactando positivamente no sistema de saúde 

pública.  

Acontece que não temos um transporte público que cubra toda a cidade, que seja 

eficiente e que possa ser utilizado por todas as classes sociais. O metrô não chega 

na Asa Norte, no Lago Sul e no Lago Norte. Não temos linhas de ônibus suficientes. 

O VLT não foi concluído. 

Também não temos ciclovias e calçadas suficientes, seguras e adequadas ao uso dos 

pedestres e ciclistas. 

Assim, passar a cobrar estacionamento público em toda a Cidade, sem antes oferecer 

estrutura que possa incentivar o uso do transporte coletivo ou alternativo, significa 

penalizar ainda mais a população do Distrito Federal que precisa utilizar o transporte 

individual para trabalhar. 

Diante do exposto, somos contra a proposta do Governo da forma apresentada e 

sugerimos alteração da Zona Verde para cobrança de estacionamento apenas em 

locais públicos de lazer e entretenimento.  

Agradecemos a compreensão. 

Grupo Irmãos Pontual  
 

RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 

Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 
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realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

 
Nº: 196w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Guilherme Corrêa Sette Torres   
 
CONTRIBUIÇÃO 
Sou plenamente contra a cobrança proposta. 

SQN 213, Bloco I, apto 410 

Guilherme Corrêa Sette Torres  
 

RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 197w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Guilherme Dantas Roriz   
 
CONTRIBUIÇÃO 
Cidadão Brasiliense CONTRA a privatização de estacionamentos públicos em 
Brasília! Guilherme Dantas Roriz  

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 198w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Guilherme Diniz   
 
CONTRIBUIÇÃO 
Ola! Voto contra! Nao podemos pagar pra usar espaço publico! 

Absurdo isso!  
 

RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 199w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Guilherme José de Assis Foureaux  
 
CONTRIBUIÇÃO 
Eu, Guilherme José de Assis Foureaux, CPF 906.565.476-34, residente à SQN 316, 
Bloco D, voto SIM ao Projeto Zona Verde do GDF! RESSALVA: A instalação do projeto 
nas áreas residenciais depende das contrapartidas por parte da empresa contratada.  

 
RESPOSTA 
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A SEMOB agradece a manifestação. 
 
 
Nº: 200w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Gustavo Henriques   
 
CONTRIBUIÇÃO 
Cobrar estacionamento. O GDF cobra por tudo, mas não investe em nada.  

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 201w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Gustavo Pena  
 
CONTRIBUIÇÃO 1 
Bom dia ! 

Como ficará a questão de estacionamento para pessoas com deficiência ? Idosos ? 

Sou Gustavo Pena e sou diretor de mobilidade urbana e habitação da secretaria 

extraordinária da pessoa com deficiência 

E estou com essa dúvida referente aos idosos e deficientes , como seria ? 

Bom dia, em questão de valores para vagas especiais eu não achei 

 
CONTRIBUIÇÃO 2 
Original em áudio: 

Bom dia, tudo bem? Eu sou Gustavo Pena. Eu sou diretor de Mobilidade Urbana e 
Habitação, da Secretaria Extraordinária da Pessoa com Deficiência. Até então não 
estava sabendo desse projeto, (inaudível) que nossa Secretaria foi saber essa 
semana e eu estou acompanhando aqui no youtube, só que até então eles não falaram 
dos valores para vagas especiais e isso eu confesso que eu estou um pouco 
preocupado, se as vagas especiais serão totalmente isentas ou não.  
 
Eu fico aguardando a resposta. Tentei achar no edital e tudo mais, só que eu acho 
que não tem nada falando sobre o pagamento de vagas especiais ou não. 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 
O Projeto prevê a reserva de vagas especiais, conforme legislação vigente. Já a 
gratuidade precisa ser estabelecida em lei específica. 
 
Nº: 202w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Gustavo Tardelli  
 
CONTRIBUIÇÃO 
Um verdadeiro absurdo. 
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Mais uma medida sem qualquer relação com o objetivo ao qual pretende atingir. 

Amadorismo e incompetência 

Deve-se levar em consideração que o Plano Piloto foi projetado sob a premissa de 
que o automóvel era o símbolo da modernidade. O Plano Piloto foi projetado para o 
automóvel, e temos que conviver com esta premissa porque as regras de tombamento 
impedem modificações estruturantes para mudar essa realidade. Agora querem 
extorquir os cidadãos porque utilizam seus automóveis? Antes de fazer isso, derrubem 
o tombamento e modifiquem totalmente a ocupação do solo no Plano Piloto, com uso 
misto para permitir tráfego de pessoas a pé, acabem com o eixão (que é uma rodovia 
que corte longitudinalmente a cidade) e resolvam todos esses absurdos do Plano 
Piloto que são mantidos por força de tombamento para as pessoas viverem sob as 
premissas da época do planejamento de Brasília, onde o automóvel era a referência.  
 
MAs não, ao invés que consertar a infraestrutura da cidade e de resolver o problema 
estrutural de planejamento urbano feito em premissas ultrapassadas, esses políticos 
amadores, ignorantes na matéria e incompetentes querem extorquir os cidadãos 
???!!! É o último dos absurdos!  

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 203w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Hadijamine Itspa Fernandes  
 
CONTRIBUIÇÃO 
Nao concordo com esse projeto Cpf 379 759 861-00 

Absurdo 

Roubo 

Coloquem transporte público descente que andamos de ônibus, metro 

Façam pista de bicicletas 

Enfim temos um sistema de transporte que hj nem quem utiliza consegue usar 

adequadamente 

POSICIONAMENTO SOBRE ESTACIONAMENTO PAGO NAS ÁREAS PÚBLICAS 

Eu, Hadijamine Itspa Fernandes, celular  98134****.  venho manifestar meu 

posicionamento contrário a cobrança de estacionamento nas áreas públicas do DF, 

notadamente nas quadras da ASA NORTE e ASA SUL, sejam nas áreas comerciais 

externas ou nas áreas internas de moradia. 

O GDF não pode impor esse fardo aos cidadãos SEM  ANTES garantir um sistema 

público, integrado e eficiente de transporte coletivo, digno da Capital da República. 

Faz-se necessário a implantação de um sistema radial de mobilidade urbana no DF, 

em direção ao Plano Piloto, utilizando trilhos leves e veículos seguros, leves e 

confortáveis, de forma a favorecer a migração do carro para veículos coletivos, bem 
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como oferecendo qualidade urbanística e paisagística aos seus usuários. Esse 

sistema deve ser baseado na alteração da matriz energética de combustível fóssil 

para energias limpas e não poluentes ambientalmente. 

Entendemos que o modelo de gestão baseado em concessão a iniciativa privada da 

exploração de estacionamentos é desnecessário, imprudente e oneroso, visto que os 

investimentos para a implantação das vias públicas e demarcação das vagas já foram 

realizadas pelo GDF ao longo da construção de Brasília até os dias atuais. Faz- se 

necessário sim, o desenvolvimento de estudos para a constituição de um Órgão 

Publico que se configure em uma Autoridade Única Organizadora do Transporte e 

Mobilidade na Brasília Metrópole, que planeje e execute uma integração dos vários 

modais de transporte internos no Distrito Federal e com as cidades do entorno. 

Precede quaisquer estudos de cobrança de estacionamento no Plano Piloto a 

realização de investimentos e a implantação prioritária e urgente dos seguintes 

projetos: 

• Expansão do Metro até o final da Asa Norte e sua continuidade por meio de 

VLT para as cidades na região norte do DF. 

• Implantar o VLT na W3, L2 e Eixo Monumental, ambos de forma circular, mas 

integrado, substituindo completamente os Ônibus, que deverão se deslocar para 

outras vias. 

• Executar o previsto no programa "Brasília Integrada" do BID/GDF,  que propõe 

“Terminais de Integração Metrô/VLT/Ônibus/Automóveis” nas pontas das Asas Sul e 

Asa Norte, com amplos estacionamentos gratuitos; 

• Implantar uma rede transversal de micro-ônibus elétricos de vizinhança 

(cruzando o Plano Piloto no sentido Leste-Oeste) ligando as quadras, desde 800 às 

quadras 900. 

• Completar e integrar as ciclovias e ciclo faixas, construindo bicicletários em 

praças e pontos de ônibus, edifícios  públicos e comerciais e fortalecer sistema 

compartilhado de bicicletas e patinetes. 

• Quanto ao transporte individual, incentivar alternativas sustentáveis e 

compartilhadas. 

O agravante dessa proposta de Zona Verde, além da privatização dos 

estacionamentos públicos, é a terceirização da fiscalização e aplicação de multas 

também aparentemente ser privatizada. Isso impediria a reversão desses recursos 

para apoio a execução de projetos inovadores de REESTRUTURAÇÃO do sistema 

de transporte do Distrito Federal e de sua Área Metropolitana. Essa privatização dos 

estacionamentos públicos com terceirização da fiscalização e cobrança de multas 

trará pesado ônus e transtornos aos moradores do DF e região que se deslocam 

diariamente ao centro da capital. 

Trará, ademais, custo cruel ao orçamento familiar dos assalariados já obrigados a 
manter oneroso carro individual e a enfrentar penosos congestionamentos, devido à 
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ausência de transporte coletivo decente pela omissão do poder público, ao longo de 
décadas.  

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 
Cumpre diferenciar privatização de concessão, como foi explicado na Audiência 

Pública. 

Com relação às quadras residenciais, destaca-se que o Projeto prevê cobrança 

apenas em horário comercial e isenção para moradores, com objetivo de inibir que 

automóveis estacionem nas quadras residenciais para acessar as comerciais, como 

já ocorre hoje em muitas quadras. 

O Projeto não prevê terceirização da fiscalização, mantendo todos as prerrogativas 

do Poder Público, conforme foi explicado na Audiência Pública. 

Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

 
Nº: 204w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Helena Andrade   
 
CONTRIBUIÇÃO  
Meu nome é Helena Andrade (CPF 025.222.141-95) e sou moradora do DF.  

Gostaria de me posicionar TOTALMENTE CONTRA o projeto de cobrança de 
estacionamento público! 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 205w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Helleb Santana   
 
CONTRIBUIÇÃO 
Nao à zona verde. Esse projeto é uma afronta à populacao, vai contra o interesse da 
populacao para beneficiar uma minoria de empresarios. Nao nao nao. Éum 
espaçopublico e deve permanecee publico. Helleb santana  

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
Importa diferenciar público de gratuito. 
 
Nº: 206w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Heloísa Curvello  
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CONTRIBUIÇÃO 
Gostaria de registrar que sou eleitora do gdf e sou contra a intenção de cobrar 

estacionamento nas quadras de Brasília, ou seja, sou contra o projeto zona verde de 

Brasília 

Exijo posicionamento dos parlamentares em proteção das áreas PÚBLICAS da cidade 

Ou essa câmara só serve para roubar? Para fazer plano de saúde para os seus, para 

ponto assinado por parlmentar sem ter efetivamente trabalhado? 

Tô acompanhando on line... Até agora ninguém fala de bicicleta nesse  "grande projeto 

de intervenção" na movilidade. 

Projeto péssimo. Não a privatização dos espaços públicos para estacionamento. 

Transporte já é cobrado, sendo caro e ruim. Agora estacionamento tbn? 

Cadê a parte boa disso?  
 

RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 207w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Hortência Maria Prates Doyle  
 
CONTRIBUIÇÃO  
POSICIONAMENTO SOBRE ESTACIONAMENTO PAGO NAS ÁREAS PÚBLICAS  
Vimos manifestar nosso posicionamento contrário a cobrança de estacionamento nas 

áreas públicas do DF, notadamente nas quadras da ASA NORTE e ASA SUL, sejam 

nas áreas comerciais externas ou nas áreas internas de moradia. 

O GDF não pode impor esse fardo aos cidadãos SEM ANTES garantir um sistema 
público, integrado e eficiente de transporte coletivo, digno da Capital da República. 
Faz-se necessário a implantação de um sistema radial de mobilidade urbana no DF, 
em direção ao Plano Piloto, utilizando trilhos leves e veículos seguros, leves e 
confortáveis, de forma a favorecer a migração do carro para veículos coletivos, bem 
como oferecendo qualidade urbanística e paisagística aos seus usuários. Esse 
sistema deve ser baseado na alteração da matriz energética de combustível fóssil 
para energias limpas e não poluentes ambientalmente.  
 
Entendemos que o modelo de gestão baseado em concessão a iniciativa privada da 
exploração de estacionamentos é desnecessário, imprudente e oneroso, visto que os 
investimentos para a implantação das vias públicas e demarcação das vagas já foram 
realizadas pelo GDF ao longo da construção de Brasília até os dias atuais.  
 
Faz- se necessário sim, o desenvolvimento de estudos para a constituição de um 
Órgão Publico que se configure em uma Autoridade Única Organizadora do 
Transporte e Mobilidade na Brasília Metrópole, que planeje e execute uma integração 
dos vários modais de transporte internos no Distrito Federal e com as cidades do 
entorno. 
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Precede quaisquer estudos de cobrança de estacionamento no Plano Piloto a 
realização de investimentos e a implantação prioritária e urgente dos seguintes 
projetos:  
• Expansão do Metro até o final da Asa Norte e sua continuidade por meio de VLT 
para as cidades na região norte do DF.  
• Implantar o VLT na W3, L2 e Eixo Monumental, ambos de forma circular, mas 
integrado, substituindo completamente os Ônibus, que deverão se deslocar para 
outras vias.  
• Executar o previsto no programa "Brasília Integrada" do BID/GDF, que propõe 
“Terminais de Integração Metrô/VLT/Ônibus/Automóveis” nas pontas das Asas Sul e 
Asa Norte, com amplos estacionamentos gratuitos;  
• Implantar uma rede transversal de micro-ônibus elétricos de vizinhança (cruzando o 
Plano Piloto no sentido Leste-Oeste) ligando as quadras, desde 800 às quadras 900.  
• Completar e integrar as ciclovias e ciclo faixas, construindo bicicletários em praças 
e pontos de ônibus, edifícios públicos e comerciais e fortalecer sistema compartilhado 
de bicicletas e patinetes.  
• Quanto ao transporte individual, incentivar alternativas sustentáveis e 
compartilhadas. 
 
O agravante dessa proposta de Zona Verde, além da privatização dos 
estacionamentos públicos, é a terceirização da fiscalização e aplicação de multas 
também aparentemente ser privatizada. Isso impediria a reversão desses recursos 
para apoio a execução de projetos inovadores de REESTRUTURAÇÃO do sistema 
de transporte do Distrito Federal e de sua Área Metropolitana.  
 
Essa privatização dos estacionamentos públicos com terceirização da fiscalização e 
cobrança de multas trará pesado ônus e transtornos aos moradores do DF e região 
que se deslocam diariamente ao centro da capital.  
 
Trará, ademais, custo cruel ao orçamento familiar dos assalariados já obrigados a 
manter oneroso carro individual e a enfrentar penosos congestionamentos, devido à 
ausência de transporte coletivo decente pela omissão do poder público, ao longo de 
décadas. 
 
Eu, Hortência Maria Prates Doyle, CPF 183588701-59, sou contra a privatização das 
áreas públicas de estacionamento de Brasília. 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 
Cumpre diferenciar privatização de concessão, como foi explicado na Audiência 

Pública. 

Com relação às quadras residenciais, destaca-se que o Projeto prevê cobrança 

apenas em horário comercial e isenção para moradores, com objetivo de inibir que 

automóveis estacionem nas quadras residenciais para acessar as comerciais, como 

já ocorre hoje em muitas quadras. 

O Projeto não prevê terceirização da fiscalização, mantendo todos as prerrogativas 

do Poder Público, conforme foi explicado na Audiência Pública. 

Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 
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realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

 
Nº: 208w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Humberto   
 
CONTRIBUIÇÃO 
Bom dia! Não concordo com a cobrança de estacionamentos públicos... 
principalmente com a justificativa de utilização do serviço de transporte público, pois 
o transporte público em Brasília deixa muito a desejar tanto em paradas, rotas e 
qntidade de ônibus disponíveis para o cidadão qnto em arquitetura da cidade de 
Brasília e cidades satélites.  

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 209w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Iara Xavier Pereira   
 
CONTRIBUIÇÃO 
Eu, Iara Xavier Pereira sou contra a privatização das áreas públicas de Brasília.  

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 210w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Ieda  
 
CONTRIBUIÇÃO 
Não à cobrança de estacionamentos no centro de Brasília!  

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 211w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Igor  
 
CONTRIBUIÇÃO 
Não concordo com a cobrança de estacionamento dentro das quadras da asa sul e 
asa norte. 
 
Primeiro porque não há falta de vagas para estacionar, sendo todas elas gratuitas. 
Segundo, a cobrança irá prejudicar primordialmente os moradores da região, que 
terão mais esse gasto injustificável. Eles estacionam todos os dias, é permanente. 
Aliás, o plano piloto foi feito para carros, não tem transporte público que cure isso. 
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Quer fazer isso, cobrar pelas vagas, então o justo é cobrar no DF inteiro, até mesmo 
em invasões. Outra, se as vagas são públicas e todos somos donos, porque então eu 
vou dividir com algum empresário os ganhos disso. Contrate o serviço e paguem por 
ele, mas nunca vou aceitar que 10% vá para o Estado e 90% para o empresário 
vencedor. Isso é absurdo. Isso é a meu ver roubo, dilapidação do patrimônio público. 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. O Projeto prevê isenção para moradores. 
 
Nº: 212w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Inez  
 
CONTRIBUIÇÃO 
Não ao projeto zona verde. Já pagamos impostos demais!!! Chega! Assim não dá! 
Quero projetos que beneficiem a população!!!  

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 213w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Inêz   
 
CONTRIBUIÇÃO 
Não concordo. 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 214w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Irene   
 
CONTRIBUIÇÃO 
original em áudio: 
 

Aiaiai 

O povo não tem mais o que fazer não? Vai cuidar da Corona Vírus, gente, pelo amor 

de Deus. Minha família aqui infectada, (inaudível), e vocês aí querendo tirar dinheiro 

do povo   

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 215w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Isabela Vieira  Patrocínio de Araújo 
 
CONTRIBUIÇÃO 
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Eu Isabela Vieira Patrocínio de Araújo CPF número 871.826.701-78 sou contra a 
privatização das áreas públicas de estacionamento de Brasília.  

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 216w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Isabella Paz  
 
CONTRIBUIÇÃO 
Olá como faço para votar contra a privatização estacionamentos em Brasília? 

NÃO  
 

RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 217w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Ivonete Silva   
 
CONTRIBUIÇÃO 
Não a privatizacao das quadras residenciais e comerciais  de Brasília.  

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 218w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Jabes Werner Júnior   
 
CONTRIBUIÇÃO 
Sou totalmente contra privatização de vagas. O dono das vagas somos todos nós. 
Uma empresa não pode ser dona do público. Jabes Werner Júnior. Não não não não.  

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 219w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Jana Coe  
 
CONTRIBUIÇÃO 
Não  

No caso da cobrança de estacionamento na pauta de mobilidade me manifesto contra 
a cobrança de estacionamento nos moldes propostos. Antes de cobrar por 
estacionamento o GDF deve oferecer transporte e locomoção de qualidade por todo 
o DF. A oferta atual está longe de atender as necessidades da população.  

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
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Nº: 220w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Janaína Valadares  
  
CONTRIBUIÇÃO 
Sou moradora da Asa Norte e sou contra a criação da Zona Verde com concessões 
para que cobrem o uso das vagas de estacionamento. Janaína Valadares 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 221w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Jane Andreia da Silveira Pinheiro CPF 69365440963 
 
CONTRIBUIÇÃO  
Original em Áudio: 
Gente, que absurdo isso! Como Isso?! Eu sou totalmente contra essa cobrança de 
estacionamento público (original em Áudio). 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 222w 
NOME DO CONTRIBUINTE: João M. G. Ribeiro 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Não concordo, acho o projeto abusivo.  

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 223w 
NOME DO CONTRIBUINTE: João Paulo Limberger   
 
CONTRIBUIÇÃO 
POSICIONAMENTO SOBRE ESTACIONAMENTO PAGO NAS ÁREAS PÚBLICAS 

Eu, João Paulo Limberger, celular 99635****, venho manifestar meu posicionamento 
contrário a cobrança de estacionamento nas áreas públicas do DF, notadamente nas 
quadras da ASA NORTE e ASA SUL, sejam nas áreas comerciais externas ou nas 
áreas internas de moradia. 
 
O GDF não pode impor esse fardo aos cidadãos SEM  ANTES garantir um sistema 

público, integrado e eficiente de transporte coletivo, digno da Capital da República. 

Faz-se necessário a implantação de um sistema radial de mobilidade urbana no DF, 

em direção ao Plano Piloto, utilizando trilhos leves e veículos seguros, leves e 

confortáveis, de forma a favorecer a migração do carro para veículos coletivos, bem 

como oferecendo qualidade urbanística e paisagística aos seus usuários. Esse 
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sistema deve ser baseado na alteração da matriz energética de combustível fóssil 

para energias limpas e não poluentes ambientalmente. 

Entendemos que o modelo de gestão baseado em concessão a iniciativa privada da 

exploração de estacionamentos é desnecessário, imprudente e oneroso, visto que os 

investimentos para a implantação das vias públicas e demarcação das vagas já foram 

realizadas pelo GDF ao longo da construção de Brasília até os dias atuais. Faz- se 

necessário sim, o desenvolvimento de estudos para a constituição de um Órgão 

Publico que se configure em uma Autoridade Única Organizadora do Transporte e 

Mobilidade na Brasília Metrópole, que planeje e execute uma integração dos vários 

modais de transporte internos no Distrito Federal e com as cidades do entorno. 

Precede quaisquer estudos de cobrança de estacionamento no Plano Piloto a 

realização de investimentos e a implantação prioritária e urgente dos seguintes 

projetos: 

• Expansão do Metro até o final da Asa Norte e sua continuidade por meio de 

VLT para as cidades na região norte do DF. 

• Implantar o VLT na W3, L2 e Eixo Monumental, ambos de forma circular, mas 

integrado, substituindo completamente os Ônibus, que deverão se deslocar para 

outras vias. 

• Executar o previsto no programa "Brasília Integrada" do BID/GDF,  que propõe 

“Terminais de Integração Metrô/VLT/Ônibus/Automóveis” nas pontas das Asas Sul e 

Asa Norte, com amplos estacionamentos gratuitos; 

• Implantar uma rede transversal de micro-ônibus elétricos de vizinhança 

(cruzando o Plano Piloto no sentido Leste-Oeste) ligando as quadras, desde 800 às 

quadras 900. 

• Completar e integrar as ciclovias e ciclo faixas, construindo bicicletários em 

praças e pontos de ônibus, edifícios  públicos e comerciais e fortalecer sistema 

compartilhado de bicicletas e patinetes. 

• Quanto ao transporte individual, incentivar alternativas sustentáveis e 

compartilhadas. 

O agravante dessa proposta de Zona Verde, além da privatização dos 

estacionamentos públicos, é a terceirização da fiscalização e aplicação de multas 

também aparentemente ser privatizada. Isso impediria a reversão desses recursos 

para apoio a execução de projetos inovadores de REESTRUTURAÇÃO do sistema 

de transporte do Distrito Federal e de sua Área Metropolitana. Essa privatização dos 

estacionamentos públicos com terceirização da fiscalização e cobrança de multas 

trará pesado ônus e transtornos aos moradores do DF e região que se deslocam 

diariamente ao centro da capital. 

Trará, ademais, custo cruel ao orçamento familiar dos assalariados já obrigados a 
manter oneroso carro individual e a enfrentar penosos congestionamentos, devido à 
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ausência de transporte coletivo decente pela omissão do poder público, ao longo de 
décadas. 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 
Cumpre diferenciar privatização de concessão, como foi explicado na Audiência 

Pública. 

Com relação às quadras residenciais, destaca-se que o Projeto prevê cobrança 

apenas em horário comercial e isenção para moradores, com objetivo de inibir que 

automóveis estacionem nas quadras residenciais para acessar as comerciais, como 

já ocorre hoje em muitas quadras. 

O Projeto não prevê terceirização da fiscalização, mantendo todos as prerrogativas 

do Poder Público, conforme foi explicado na Audiência Pública. 

Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

 
Nº: 224w 
NOME DO CONTRIBUINTE: João Paulo Novais   
 
CONTRIBUIÇÃO 
Eu João Paulo Novais, CPF 85236250110 sou contra a privatização das áreas 
públicas de estacionamento de Brasília  

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 225w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Joel   
 
CONTRIBUIÇÃO 
Original em áudio: 

Bom dia. Quero deixar aqui minha manifestação quanto à privatização dos 
estacionamentos. Sou totalmente contra porque eu moro em Valparaíso, todos os dias 
tenho que enfrentar um trânsito infernal, ou de moto, ou de carro. Hoje mesmo vim de 
carro e não é porque eu gosto, não é porque eu quero. Se tivesse um transporte 
coletivo decente eu jamais viria de carro ou de moto. Então que vocês têm que pensar, 
primeiramente, é num transporte bom pra população, pra depois privatizar esses 
estacionamentos, senão vai virar um...aí nós vamos estacionar em cima das gramas, 
nas calçadas, em outros lugares. Mas pagar estacionamento eu não vou, entendeu? 
Eu sou contra isso aí. Gostaria de pagar se realmente fosse decente o nosso 
transporte coletivo, e não é. Cadê o metrô que está há anos dizendo que vem de 
Luziânia pela linha férrea...o trem de passageiros que ia vir, cadê? Tá no papel. 
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Ninguém olha para a população. Só pensa em arrecadar. Tirar dinheiro. Mais dinheiro 
do povo. É isso que vocês estão pensando. Ok? Obrigado.   

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação.  
Destaca que um dos objetivos do Projeto é reduzir os congestionamentos nas vias de 
acesso ao Plano Piloto. 
Cabe notar ainda a possibilidade de integração no setor Ipê Branco, em 16 estações 
de BRT e Metrô, nas quais não será cobrado o estacionamento se for utilizado o 
transporte público. 
 
Nº: 226w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Joenis   
 
CONTRIBUIÇÃO 
Acho muito errado tu pagar pra estacionar em um estacionamento público sem 
segurança sem nenhuma forma correta em shopping se vc estacionar se acontecer 
qualquer coisa o estabelecimento e responsável em caso de roubos etc ja um 
estacionamento público acredito eu que não tem como ter um certo controle enfim 
minha opinião ladroagem do  governo  

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 227w 
NOME DO CONTRIBUINTE: John   
 
CONTRIBUIÇÃO 
Totalmente contra a cobrança do uso de estacionamentos. Mas o estacionamentos 
em ruas comercias deveriam sim ser cobrados.  

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 228w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Joice   
 
CONTRIBUIÇÃO 
Gente isso é um absurdo.  

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 229w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Jonas   
 
CONTRIBUIÇÃO 
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Reivindicação Minuta de contrato Critérios de desempenho Não está previsto o 
repasse de uma porcentagem do lucro para a melhoria consistente no transporte 
público que é abaixo da crítica em Brasília.  

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
Com relação à destinação dos recursos, foram acatadas as contribuições, conforme 
item 2.2 deste Relatório, para que se proponha adequação da legislação distrital à 
Política Nacional de Mobilidade Urbana de forma que os recursos arrecadados em 
concessões de mobilidade sejam direcionados a investimentos no próprio sistema de 
mobilidade. 
 
Nº: 230w 
NOME DO CONTRIBUINTE: José Daldegan - Presidente do CCAS - Conselho 
Comunitário da Asa Sul  
 
CONTRIBUIÇÃO  
POSICIONAMENTO SOBRE PROJETO ZONA VERDE 

Vimos manifestar nosso posicionamento contrário a cobrança de estacionamento nas 

áreas públicas do DF, notadamente nas quadras da ASA NORTE e ASA SUL, sejam 

nas áreas comerciais externas ou nas áreas internas de moradia. 

O GDF não pode impor esse fardo aos cidadãos SEM  ANTES garantir um sistema 

público, integrado e eficiente de transporte coletivo, digno da Capital da República. 

Faz-se necessário a implantação de um sistema radial de mobilidade urbana no DF, 

em direção ao Plano Piloto, utilizando trilhos leves e veículos seguros, leves e 

confortáveis, de forma a favorecer a migração do carro para veículos coletivos, bem 

como oferecendo qualidade urbanística e paisagística aos seus usuários. Esse 

sistema deve ser baseado na alteração da matriz energética de combustível fóssil 

para energias limpas e não poluentes ambientalmente. 

Entendemos que o modelo de gestão baseado em concessão a iniciativa privada da 

exploração de estacionamentos é desnecessário, imprudente e oneroso, visto que os 

investimentos para a implantação das vias públicas e demarcação das vagas já foram 

realizadas pelo GDF ao longo da construção de Brasília até os dias atuais. Faz- se 

necessário sim, o desenvolvimento de estudos para a constituição de um Órgão 

Publico que se configure em uma Autoridade Única Organizadora do Transporte e 

Mobilidade na Brasília Metrópole, que planeje e execute uma integração dos vários 

modais de transporte internos no Distrito Federal e com as cidades do entorno. 

Precede quaisquer estudos de cobrança de estacionamento no Plano Piloto a 

realização de investimentos e a implantação prioritária e urgente dos seguintes 

projetos: 

• Expansão do Metro até o final da Asa Norte e sua continuidade por meio de 

VLT para as cidades na região norte do DF. 
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• Implantar o VLT na W3, L2 e Eixo Monumental, ambos de forma circular, mas 

integrado, substituindo completamente os Ônibus, que deverão se deslocar para 

outras vias. 

• Executar o previsto no programa "Brasília Integrada" do BID/GDF,  que propõe 

“Terminais de Integração Metrô/VLT/Ônibus/Automóveis” nas pontas das Asas Sul e 

Asa Norte, com amplos estacionamentos gratuitos; 

• Implantar uma rede transversal de micro-ônibus elétricos de vizinhança 

(cruzando o Plano Piloto no sentido Leste-Oeste) ligando as quadras, desde 800 às 

quadras 900. 

• Completar e integrar as ciclovias e ciclo faixas, construindo bicicletários em 

praças e pontos de ônibus, edifícios  públicos e comerciais e fortalecer sistema 

compartilhado de bicicletas e patinetes. 

• Quanto ao transporte individual, incentivar alternativas sustentáveis e 

compartilhadas. 

O agravante dessa proposta de Zona Verde, além da privatização dos 

estacionamentos públicos, é a terceirização da fiscalização e aplicação de multas 

também aparentemente ser privatizada. Isso impediria a reversão desses recursos 

para apoio a execução de projetos inovadores de REESTRUTURAÇÃO do sistema 

de transporte do Distrito Federal e de sua Área Metropolitana. Essa privatização dos 

estacionamentos públicos com terceirização da fiscalização e cobrança de multas 

trará pesado ônus e transtornos aos moradores do DF e região que se deslocam 

diariamente ao centro da capital. 

Trará, ademais, custo cruel ao orçamento familiar dos assalariados já obrigados a 

manter oneroso carro individual e a enfrentar penosos congestionamentos, devido à 

ausência de transporte coletivo decente pela omissão do poder público, ao longo de 

décadas. 

 

José Daldegan  
Presidente do CCAS 
Conselho Comunitário da Asa Sul 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 
Cumpre diferenciar privatização de concessão, como foi explicado na Audiência 

Pública. 

Com relação às quadras residenciais, destaca-se que o Projeto prevê cobrança 

apenas em horário comercial e isenção para moradores, com objetivo de inibir que 

automóveis estacionem nas quadras residenciais para acessar as comerciais, como 

já ocorre hoje em muitas quadras. 

O Projeto não prevê terceirização da fiscalização, mantendo todos as prerrogativas 

do Poder Público, conforme foi explicado na Audiência Pública. 

Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 
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realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

 
Nº: 231w 
NOME DO CONTRIBUINTE: José Ricardo   
 
CONTRIBUIÇÃO 
Um absurdo! Ofereçam um transporte público abrangente e de qualidade antes de 
pensar em onerar o público e deixar quem precisa andar de carro sem opção. 
Sobretudo em meio a uma pandemia, onde o uso do transporte público implica em 
risco de vida.  Minuta de contrato Critérios de desempenho. Não está previsto o 
repasse desse lucro para a melhoria consistente no transporte público que é abaixo 
da crítica em Brasília.  

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
Com relação à destinação dos recursos, foram acatadas as contribuições, conforme 
item 2.2 deste Relatório, para que se proponha adequação da legislação distrital à 
Política Nacional de Mobilidade Urbana de forma que os recursos arrecadados em 
concessões de mobilidade sejam direcionados a investimentos no próprio sistema de 
mobilidade. 
 
Nº: 232w 
NOME DO CONTRIBUINTE: José Ricardo Zani  
 
CONTRIBUIÇÃO 
Privatização de estacionamentos: 

Meu voto é NÃO 

José Ricardo Zani 

266.502.748-87  
 

RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 233w 
NOME DO CONTRIBUINTE: José Sampaio   
 
CONTRIBUIÇÃO 
Não concordo.  

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
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Nº: 234w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Juliana   
 
CONTRIBUIÇÃO 
Bom dia. 

A respeito da privatização das vagas públicas no plano piloto, me posiciono contrária 

a essa medida. 

Isso contribuirá para desvalorização do nosso imóvel. Além de ser abusiva. 

Ao invés de tomarem medidas abusivas para encher os cofres públicos porque não 

vão atrás dos políticos que aprovam plano de saúde vitalício para eles e Seus 

dependentes 

Que gastam 5 mil reais de gasolina com dinheiro público 

Estamos de olho  
 

RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 235w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Juliana Monteiro Steck   
 
CONTRIBUIÇÃO 
Ao Semob/GDF Assunto: Manifestação contrária ao Projeto Zona Verde  
Prezados Senhores, Venho manifestar-me contra o Projeto Zona Verde, uma vez que 
não há no Distrito Federal um transporte público de qualidade, que possa atender a 
todos os cidadãos e que ligue de forma eficiente todas as Regiões Administrativas ao 
Plano Piloto, ao passo que o Projeto limitará a permanência de veículos no Plano 
Piloto, quase que de forma indiscriminada, independentemente de sua origem (se do 
Plano Piloto ou de outras RA ou cidades - Como exigir um tempo máximo de 
permanência para os moradores!?).   

 
Ademais, o Projeto transferirá uma competência do Governo ao setor privado – a essa 
empresa concessionária o direito de fiscalizar e multar os cidadãos (“infratores”) em 
áreas públicas.  
 
Sinto uma falta de transparência em relação a medida. Há ainda que esclarecer a 
população do DF se:  
- Houve um estudo para identificar o problema (medidas semelhantes e seus 
resultados na solução do problema, melhores práticas) e alternativas de solução 
(viabilidade de construção de prédios de estacionamentos privados, estudo de criação 
de novas áreas para estacionamentos, entre outras); 
  
- Foi feita Análise de Impacto Regulatório (AIR) para o caso;  
 
- Quais são os custos e benefícios da medida (não está claro se a relação 
custo/benefício é positiva); - Onde serão empregados os recursos advindos da medida 
(será voltado para implantação de novas soluções para o problema?)  
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- Há ou não um alinhamento das políticas públicas – p. ex.: (i) concessão de licenças 
a automóveis sem limitação de quantidade, e depois inviabiliza deixá-los 
estacionados; (ii) há projeto também (ou haverá) para a implantação de sistema de 
transporte público de qualidade no Distrito Federal, com ampliação do metrô até a Asa 
Norte, a implantação do VLT, na W3 e na L2 Sul; a construção de terminais de 
integração, entre os diferentes meios de transportes públicos; a integração das 
ciclovias e ciclofaixas e construção de bicicletários em praças e pontos de ônibus; e 
implantação de rede transversal de ônibus de vizinhança, interligando as quadras 800 
às quadras 900 (ou a medida apenas onerará os condutores, principalmente 
trabalhadores e moradores?); o transporte público está pronto para atender a 
população que passará a utilizá-lo (acredito que não esteja pronto nem para atender 
a demanda atual).  
 
Em relação às 4 zonas que serão criadas, de acordo com o Projeto, cabe lembrar que:  
 
- A Zona Ipê Amarelo abrangerá áreas onde há comércios e residências, como as 
quadras residenciais e comerciais do Plano Piloto. Nelas, moradores da quadra terão 
direito à isenção de pagamento de um carro estacionado em vaga pública. Se houver 
mais de um carro por moradia, será cobrado o estacionamento. O período máximo de 
permanência previsto é de duas horas, e a taxa será de R$ 2,00 por hora, para carros, 
e R$ 1,00, para motos.  
 
- A Zona Ipê Roxo é composto pelo Eixo Monumental e quadras próximas, como 
setores bancários e comercial norte e sul e o setor de rádio e televisão. Nele, a 
permanência máxima permitida será de 5h, e a taxa será de R$ 5 por hora, para 
carros, e a metade do valor, para motos.  
 
- A zona denominada Ipê Rosa será composta de bolsões de estacionamento 
próximos a autarquias e prédios públicos do Plano Piloto. O período máximo de 
permanência será de 12 horas, e os valores serão de R$ 5 por hora, para carros, e 
R$ 2,5, para motos.  
 
- Por fim, a Zona Ipê Branco compreenderá bolsões de estacionamentos próximos a 
transportes públicos e coletivos. O período máximo de permanência será de 18 horas, 
e o valor previsto é de R$ 0,50 por hora, para carros e motos. 
(https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2020/07/29/interna_cidad
esdf,876597/zona-verde-lideres-comunitarios-criticam-estacionamento-rotativo-
pago.shtml)  
 
Em meu entendimento, se o problema é a falta de vagas, essa medida não é solução.  
 
Além disso, antes de mais nada, é preciso mais transparência, mais esclarecimento e 
convencimento da população sobre a eficácia da medida. Juliana Monteiro Steck 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 

O Projeto não prevê terceirização da fiscalização, mantendo todos as prerrogativas 

do Poder Público, conforme foi explicado na Audiência Pública. 
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Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

Análises de Impacto Regulatório se aplicam a proposições normativas, já concessões 

requerem Estudos de Viabilidade. 

Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 

 
Nº: 236w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Juliana Pereira dos Santos Damaceno  
 
CONTRIBUIÇÃO 
No caso da cobrança de estacionamento na pauta de mobilidade me manifesto contra 
a cobrança de estacionamento nos moldes propostos. Antes de cobrar por 
estacionamento o GDF deve oferecer transporte e locomoção de qualidade por todo 
o DF. A oferta atual está longe de atender as necessidades da população. Juliana 
Pereira dos Santos Damaceno. 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 237w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Karen   
 
CONTRIBUIÇÃO 
Projeto Zona verde? 

Voto NÃO 

Esse projeto é um absurdo.  
 

RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 238w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Karen 
 
CONTRIBUIÇÃO 
NÃO à cobrança de estacionamento nas áreas públicas,  residenciais e outras.  

É imoral. 

O GDF que se preocupe primeiro em ofercer à população transporte digno e de 

qualidade. 

Aí sim, quem sabe algum dia, poderia pensar em explorar os cidadãos. 
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Que pouca vergonha. 

Pensem no bem maior, façam um esforço. 

Tem tanta coisa a ser feita. 

NÃO A COBRANÇA DE ESTACIONAMENTO!  
 

RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 239w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Karen Vaz 
 
CONTRIBUIÇÃO 
 
Sou contrário a privatização das vagas. 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 240w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Karen Werberich Goulart 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Moradora Asa Sul 

Como moradora e trabalhadora no plano piloto, conheço bem as limitações de 
mobilidade da minha cidade.  
 
Sou veemente contra a cobrança de estacionamentos públicos no dado momento, 
antes de oferecer à população uma alternativa eficiente ao uso de carros. Sou 
veemente contra a taxação de estacionamentos residenciais, um absurdo sequer ser 
cogitado!  
 
Brasília é tradicionalmente conhecida por ser uma cidade de carros. Oferece uma 
baixa possibilidade de mobilidade pedonal e uma infraestrutura de mobilidade pública 

pobre e insuficiente, com n⁰ de ônibus insuficiente, sempre lotados, metrô incompleto 
(contempla apenas asa sul, Guará, Aguas Claras, região limitada de Taguatinga e de 
Samambaia, deixando descobertas todas as demais regiões administrativas) e com 

n⁰ insuficiente de trens circulantes. Apesar de ser uma cidade planejada, oferece 
limitados espaços de estacionamento em áreas comerciais e públicas, inclusive em 
áreas residenciais, algumas que sequer contam com estacionamente próprio. Todos 
são itens que ainda precisam ser melhorados antes de conversarmos sobre taxação 
dos estacionamentos públicos.  
 
Vale reforçar que a oferta de empregos no DF tem uma distribuição desigual, se 
concentrando principalmente no plano piloto, gerando um enorme fluxo nos horários 
de pico, somando-se o transporte público insuficiente, geram tráfego pesado e 
engarrafamentos nesses horários. Um outro item que prexisa ser considerado seria a 
descentralização dessa distribuição de empregos (em.especial, de órgãos públicos).  
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Não cabe falarmos em cobrança dos estacionamentos públicos, sem antes 
terminarmos o metrô, melhorarmos a infraestrutira do transporte publico e dos 
estaciobamentos e de fazermos algum acordo de melhorias no transporte público do 
Entorno do Goiás, onde residem grande parte dos nossos trabalhadores.  
 
E não cabe em momento algum discutirmos taxação de estacionamentos residenciais. 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 241w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Kárin Teixeira Araújo  
 
CONTRIBUIÇÃO 
Bom dia! Sou Kárin Teixeira Araújo, moradora de Brasília há 42 anos, brasiliense e 

gostaria de manifestar minha indignação a este projeto que viola diversos direitos civis 

da população do DF, beneficiando ainda mais um empresariado privilegiado e 

desvirtua totalmente a ocupação de espaços públicos . 

Absurdo e indignante, rogo pra que os nossos representantes rejeitem na 
integralidade o pleito!  

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 242w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Karla Renata de Azeredo   
 
CONTRIBUIÇÃO 1 
CONSULTA PÚBLICA - ZONA VERDE 

Impugnação ao item 2 dos Estudos de Viabilidade de implantação do Zona Verde 

(“Objetivos”) 

Nome: Karla Renata de Azeredo 

Os objetivos desse projeto compreendem os itens 2.1 e 2.2 com suas respectivas 

subdivisões. 

Item 2.1.1. O aumento de rotatividade, ao contrário do que sugere, não resolve o 

problema de falta de vagas suficientes para estacionar.  

Visualmente, haverá vagas, mas o volume de veículos ainda será superior às vagas 

disponíveis.  

Um sistema que busca sancionar cidadãos que precisam de permanecer com seus 

veículos em determinado local não está de acordo com o interesse público primário, 

mas apenas com o interesse público secundário, que é a remuneração da 

Administração.  
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CONTRIBUIÇÃO 2 
Item 2.1.2. Onerar os cidadãos pela utilização de veículos particulares não se trata de 

incentivo ao transporte público ou à carona, mas de uma coação, o que é ilegal.  

Ademais, é notório que a malha de transportes no DF é falha no sentido de otimização 

de tempo e esforço. Para se deslocar, muitas vezes é necessário fazer integração de 

linhas, o que é reconhecido no próprio estudo em comento. 

 
CONTRIBUIÇÃO 3 
Item 2.2.1. A regularização das vagas para idosos e deficientes é uma questão a ser 

resolvida pela Administração, não havendo necessidade de se implantar o Zona Verde 

para que o Estado cumpra seu dever legal. 

 
CONTRIBUIÇÃO 4 
Item 2.2.2. A cobrança pelo uso de vagas de estacionamento público nada se 

relaciona com o tráfego de veículos, sendo o objetivo de reduzir congestionamentos 

inadequado a constar deste estudo. 

Item 2.2.3. Idem em relação a acidentes de trânsito. Não há correlação lógica entre 

cobrar pelo uso de vagas com o número de acidentes de trânsito. 

 
CONTRIBUIÇÃO 5 
Item 2.2.4. Item quanto à ausência de correlação lógica entre cobrança pelo uso de 

vagas e plantio de árvores. A arborização pode ser realizada sem implantação de 

concessão para exploração de estacionamentos públicos. 

Em suma, os objetivos foram apresentados sob perspectiva positiva, ao passo que, 

em verdade, o Zona Verde, em vez de resolver o problema do cidadão, impor-lhe-á 

mais ônus. 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 243w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Kathia Marçal  
 
CONTRIBUIÇÃO 
Bom dia. Quero me manifestar pela Zona Verde 

Sou moradora do Lago Sul e sou contra a criação da Zona Verde com concessões 

para que cobrem o uso das vagas de estacionamento. 

Kathia Marçal 

O estacionamento deve continuar público.  A rua pertence ao povo. 
 

RESPOSTA 
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A SEMOB agradece a manifestação. 
Importa diferenciar público de gratuito. 
 
Nº: 244w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Kátia   
 
CONTRIBUIÇÃO 
Sou Kátia, professora, exercendo o quase nulo direito à democracia, me posicionar 
contra esse projeto ruim que me limita a usar um transporte público ruim, Uber 
perigoso para mulheres. Sinto-me extorquida nesse projeto!!! Indignada!!! 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 245w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Keila C. G. Bernardes   
 
CONTRIBUIÇÃO 
NÃO, Não e NÃAAO à cobrança dos estacionamentos no DF. Eu, como cidadã fico 
horrizada como as coisa acontecem sempre em desfavor da população e em 
situações em que não se pode contestar (em plena pandemia). A população do DF 
estará atenta a audiência e, principalmente, àqueles que forem a favor desse absurdo. 
Keila C. G. Bernardes 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 246w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Kelen 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Os estacionamentos do SDS, SDN, SCN, SCS, SBS devem ser privatizados. Os 
comerciantes aguardam isso a muito tempo. 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 247w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Kley  
 
CONTRIBUIÇÃO 
Eu voto NÃO ao Projeto Zona Verde do GDF. É preciso primeiro melhorar o serviço 
de transporte publico caótico do DF antes de impor mais cobranças. Esse projeto é 
uma vergonha!  

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 248w 
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NOME DO CONTRIBUINTE: Larissa Marins 

CONTRIBUIÇÃO  
Bom dia, Voto NÃO p a proposta do Zona Verde no Distrito Federal. 

RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 249w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Larissa Nunes 

CONTRIBUIÇÃO  
Voto NÃO a este projeto absurdo de privatizar os estacionamentos do Plano Piloto. 

Deveriam se dedicar a criar transporte público de qualidade para usarmos menos os 
carros. 
 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 250w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Lasaro Farias 

CONTRIBUIÇÃO  
A área central precisa de reorganização.  

O valor de 2 reais por hora é justo, valor superior, não. 

A área residencial não deve ser alvo de privatização ou exploração, apenas as áreas 

centrais caóticas. 

A área residencial se auto organiza e deve continuar sendo livre 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
Foram acatadas sugestões para reavaliar valor das tarifas e permanência máxima. 
Com relação às quadras residenciais, destaca-se que o Projeto prevê cobrança 

apenas em horário comercial e isenção para moradores, com objetivo de inibir que 

automóveis estacionem nas quadras residenciais para acessar as comerciais, como 

já ocorre hoje em muitas quadras. 

 

Nº: 251w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Laudelina Ocampos 

CONTRIBUIÇÃO  
Somos contra essa privatização das vagas em área pública. QI 11. Bloco A. Apto 202 
Guará I. Brasília/DF. CEP. 71 020-310 
 
Respeitem a natureza!!! Laudelina Ocampos 
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RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 

Nº: 252w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Laura 

CONTRIBUIÇÃO  
Minuta de contrato Critérios de desempenho. Não está previsto o repasse desse lucro 
para a melhoria consistente no transporte público que é abaixo da crítica em Brasília. 
Um absurdo! Ofereçam um transporte público abrangente e de qualidade antes de 
pensar em onerar o público e deixar quem precisa andar de carro sem opção. 
Sobretudo em meio a uma pandemia, onde o uso do transporte público implica em 
risco de vida. 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
Com relação à destinação dos recursos, foram acatadas as contribuições, conforme 
item 2.2 deste Relatório, para que se proponha adequação da legislação distrital à 
Política Nacional de Mobilidade Urbana de forma que os recursos arrecadados em 
concessões de mobilidade sejam direcionados a investimentos no próprio sistema de 
mobilidade. 
O Projeto não será implementado durante a pandemia. 
 
Nº: 253w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Lavinia Becker 

CONTRIBUIÇÃO  
Isso tudo eh um absurdo. Ninguem eh coagido a parar irregularmente em lugar algum. 

Basta multar todos os carros estacionados irregulares e reverter a quantia da multa 

para melhoria na mobilidade e transporte publico. No Sudoeste ficariam ricos. 

Primeiro precisam investir em transporte publico depois pensar nisso. Concessão de 

30 anos é desproporcional. 

Aqui no Sudoeste nao vejo essa dificuldade de achar vagas como foi dito e sim o 

desreispeito do cidadao em parar em local irregular. O cidadao nao vai deixar de pegar 

o carro pq nao ha transporte publico decente, demostrando que isso tudo é APENAS 

para arrecadar dinheiro. 

RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
Foram acatadas as sugestões para redução do prazo da concessão. 

Nº: 254w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Leandro Belizario 

CONTRIBUIÇÃO  
Bom dia. Tenho acompanhado o debate sobre a cobrança do estacionamento nas 

áreas públicas e dizer que sou contra a medida. O motivo principal é o precário 
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sistema de transporte público da cidade. Isto inviabiliza o aumento de pessoas no seu 

uso e consequentemente tb acarretará mais aglomerações. 

O custo tb para moradores e pessoas que precisam ir trabalhar subirá sobre maneira. 

Logo em um momento onde boa parte da população perdeu renda. 

Ter uma instituição privada só implicará na aplicação compulsoria de multas em cima 

de quem busca trabalhar, viver e ter seu sustento. 

Medidas como essa sem dúvida alguma irão refletir nas próximas eleições para 
aqueles que a apoiaren6e implementarem. 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 

Nº: 255w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Leidiane 

CONTRIBUIÇÃO  
Bom dia, meu nome é Leidiane, moradora da 205 sul e meu voto é CONTRA. 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 

Nº: 256w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Leila AS 

CONTRIBUIÇÃO  
Sou contra a privatização do estacionamento nas quadras residenciais. Como faço 
pra registrar ? 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 

Nº: 257w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Leo 

CONTRIBUIÇÃO  
Bom dia! Envio está mensagem para mostrar a minha indignação com a tentativa do 
Governo de estabelecer qualquer tipo de taxa de estacionamento para a zona verde, 
é a mesma coisa que nos cobrar por estacionar no nosso próprio quintal!!! As quadras 
são as nossas casas e é um absurdo está tentativa de retirar cada centavo da 
população sendo que não poderemos nem possuir um automóvel e estacionar em um 
lugar devido sem pagar a mais por isso!!! 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 

Nº: 258w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Léo Verdade 
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CONTRIBUIÇÃO  
Não 

À privatização dos estacionamentos. 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 

Nº: 259w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Leonardo Gonçalves Marini e Souza 

CONTRIBUIÇÃO  
Ao Semob/GDF 

Assunto: Manifestação contrária ao Projeto Zona Verde 

Prezados Senhores, 

Venho manifestar-me contra o Projeto Zona Verde, uma vez que não há no Distrito 

Federal um transporte público de qualidade, que possa atender a todos os cidadãos 

e que ligue de forma eficiente todas as Regiões Administrativas ao Plano Piloto, ao 

passo que o Projeto limitará a permanência de veículos no Plano Piloto, quase que de 

forma indiscriminada, independentemente de sua origem (se do Plano Piloto ou de 

outras RA ou cidades - Como exigir um tempo máximo de permanência para os 

moradores!?). 

Ademais, o Projeto transferirá uma competência do Governo ao setor privado – a essa 

empresa concessionária o direito de fiscalizar e multar os cidadãos (“infratores”) em 

áreas públicas. 

Sinto uma falta de transparência em relação a medida. Há ainda que esclarecer a 

população do DF se: 

- Houve um estudo para identificar o problema (medidas semelhantes e seus 

resultados na solução do problema, melhores práticas) e alternativas de solução 

(viabilidade de construção de prédios de estacionamentos privados, estudo de criação 

de novas áreas para estacionamentos, entre outras); 

- Foi feita Análise de Impacto Regulatório (AIR) para o caso; 

- Quais são os custos e benefícios da medida (não está claro se a relação 

custo/benefício é positiva); 

- Onde serão empregados os recursos advindos da medida (será voltado para 

implantação de novas soluções para o problema?) 

- Há ou não um alinhamento das políticas públicas – p. ex.: (i) concessão de licenças 

a automóveis sem limitação de quantidade, e depois inviabiliza deixá-los 

estacionados; (ii) há projeto também (ou haverá) para a implantação de sistema de 

transporte público de qualidade no Distrito Federal, com  ampliação do metrô até a 

Asa Norte, a implantação do VLT, na W3 e na L2 Sul; a construção de terminais de 

integração, entre os diferentes meios de transportes públicos; a integração das 
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ciclovias e ciclofaixas e construção de bicicletários em praças e pontos de ônibus; e 

implantação de rede transversal de ônibus de vizinhança, interligando as quadras 800 

às quadras 900 (ou a medida apenas onerará os condutores, principalmente 

trabalhadores e moradores?); o transporte público está pronto para atender a 

população que passará a utilizá-lo (acredito que não esteja pronto nem para atender 

a demanda atual). 

Em relação às 4 zonas que serão criadas, de acordo com o Projeto, cabe lembrar que: 

- A Zona Ipê Amarelo abrangerá áreas onde há comércios e residências, como as 

quadras residenciais e comerciais do Plano Piloto. Nelas, moradores da quadra terão 

direito à isenção de pagamento de um carro estacionado em vaga pública. Se houver 

mais de um carro por moradia, será cobrado o estacionamento. O período máximo de 

permanência previsto é de duas horas, e a taxa será de R$ 2,00 por hora, para carros, 

e R$ 1,00, para motos. 

- A Zona Ipê Roxo é composto pelo Eixo Monumental e quadras próximas, como 

setores bancários e comercial norte e sul e o setor de rádio e televisão. Nele, a 

permanência máxima permitida será de 5h, e a taxa será de R$ 5 por hora, para 

carros, e a metade do valor, para motos. 

- A zona denominada Ipê Rosa será composta de bolsões de estacionamento 

próximos a autarquias e prédios públicos do Plano Piloto. O período máximo de 

permanência será de 12 horas, e os valores serão de R$ 5 por hora, para carros, e 

R$ 2,5, para motos. 

- Por fim, a Zona Ipê Branco compreenderá bolsões de estacionamentos próximos a 

transportes públicos e coletivos. O período máximo de permanência será de 18 horas, 

e o valor previsto é de R$ 0,50 por hora, para carros e motos. 

(https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2020/07/29/interna_cidad

esdf,876597/zona-verde-lideres-comunitarios-criticam-estacionamento-rotativo-

pago.shtml) 

Em meu entendimento, se o problema é a falta de vagas, essa medida não é solução. 

Além disso, antes de mais nada, é preciso mais transparência, mais esclarecimento e 

convencimento da população sobre a eficácia da medida. 

Atenciosamente, Leonardo Gonçalves Marini e Souza 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 

O Projeto não prevê terceirização da fiscalização, mantendo todos as prerrogativas 

do Poder Público, conforme foi explicado na Audiência Pública. 

Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 
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envolvidos. 

Análises de Impacto Regulatório se aplicam a proposições normativas, já concessões 

requerem Estudos de Viabilidade. 

Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 

 

Nº: 260w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Leonel de Souza Menezes 

CONTRIBUIÇÃO  
Em primeiro lugar sou favorável a cobrança de estacionamento, como forma de 
melhoria ao tráfego de veículos no DF. No entanto, sou contrário a forma proposta 
pelo GDF para a sua implementação. A cobrança nas quadras residenciais me parece 
inadequada e injusta, senão vejamos: - Temos distinção entre as estruturas dos 
Condomínios entre as quadras do Plano Piloto, pois as quadras 100, 200 e 300 
contam com estacionamento subterrâneos nos edifícios, enquanto os da 400, em sua 
grande maioria, não possuem estacionamento subterrâneo. - Assim um cidadão das 
quadras 100, 200 e 300 que possua 2 veículos, poderá guardar 1 na garagem e ter a 
isenção do 2º, que ficará no estacionamento público. - O da 400, que tiver a mesma 
condição terá de pagar por um dos veículos. Isso demonstra que a regra de isenção 
para 1 veículo lor unidade não é justa e equânime, deve ser revista, elevando a 
isenção para 2 carros nas 400. 
 
Outra questão é a utilização do recurso, que está previsto para ser livre pelo GDF. 
Hoje muitas Prefeituras e moradores assumiram a manutenção de parquinhos, praças 
e quadras, cuja responsabilidade é do GDF. Assim, sugiro que se vier a ser implantado 
o estacionamento, os recursos sejam usados para a realização de manutenção dos 
equipamentos existentes, calçadas e para a instalação de novos equipamentos que 
atendam a comunidade. Paulo Leonel de Souza Menezes SQS 402, BLOCO H. 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 
 
Nº: 261w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Letícia 

CONTRIBUIÇÃO  
Sou contra a privatização da cobrança de áreas públicas. 

RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 

Nº: 262w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Letícia Luzardo de Sousa 

CONTRIBUIÇÃO  
Bom dia! Pensei na isenção para motoristas de aplicativo e motoboys, ou de repente 

a reserva de x vagas na quadra, com tempo máximo de 10 ou 15 minutos para 

estacionamento. 
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RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição.  
Foram acatadas sugestões para aumentar tolerância mínima (proposta inicial 10 
minutos). 
 
Nº: 263w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Levi 

CONTRIBUIÇÃO  
Não ao projeto. Sou contra. 

RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 264w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Liane Klautau 

CONTRIBUIÇÃO  
Bom dia!! Espero q este nr seja da Audiência Pública q está "analisando " a 

possibilidade de "tarifar" as áreas que servem de estacionamento nas quadras 

residenciais SOU CONTRA!! SEREI CONTRA! SEMPRE!! Até o GDF dotar Brasília 

de mobilidade, com ônibus, metrô, VLT e todos os transportes públicos q possam 

atender os diversos bairros com qualidade e segurança SOU CONTRA!! SEREI 

CONTRA!! ao obrigar os moradores q não possuem garagem interna em seus prédios 

a estacionarem em locais distantes, afinal quem suportará o custo desse Projeto, a 

população estará sujeita a falta de segurança reinante no DF Então, sem transportes 

públicos de qualidade e que atendam a população e com a insegurança vivida no DF, 

chega a ser "irônico " um projeto dessa natureza #DIGONAO 

#DIGONAO 

#DIGONAO 

#DIGONAO 

#DIGONAO 

#DIGONAO 

#DIGONAO 

#DIGONAO 

#DIGONAO 

#DIGONAO 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 265w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Liciane 
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CONTRIBUIÇÃO  
SOU TOTALMENTE CONTRA O PROJETO DE COBRANÇA NOS 

ESTACIONAMENTOS DE BRASÍLIA. 

Transporte público é péssimo. 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 266w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Lilian 

CONTRIBUIÇÃO  
Bom dia! Meu nome é Lilian e sou moradora do Sudoeste. Acho um absurdo o que o 
GDF propõe nesse projeto! Cobrança, inclusive, em áreas residenciais? Já pagamos 
tantos impostos! O que o GDF deveria fazer era melhorar o transporte público! Digo 
NÃO a esse projeto! 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 266w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Lilian 

CONTRIBUIÇÃO  
Não a privatização dos estacionamentos nas quadras. 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 267w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Lilian Cristina Cavallare Vieira 

CONTRIBUIÇÃO  
Eu, Lilian Cristina Cavallare Vieira, cpf 12185299204, sou contra a privatização e 

cobrança de áreas públicas dos estacionamentos de Brasília. 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 

Nº: 268w 
NOME DO CONTRIBUINTE: LILIAN MARIA DE AZEREDO 

CONTRIBUIÇÃO  
Bom dia! Sobre o Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) n° 

2/2019/SEMOB/DF, este é o canal para manifestação DESFAVORÁVEL, 

considerando que o atual transporte público precisa melhorar antes de implantar a 

zona verde e consequentemente o Incentivo ao Transporte Público; muitas quadras 
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residenciais não possuem garagem obrigando o uso do estacionamento público; para 

a Regularização das vagas reservadas para Idosos, Gestantes e PNEs pode ser feito 

sem a implantação do projeto com ônus financeiros; a Redução de 

congestionamentos dar-se-á assim que retomar melhoria no transporte público 

(ampliação de linhas do metrô, mais ônibus); e para Aumento da arborização 

independe de fixação de mais taxas. 

Portanto, sou definitivamente CONTRA a fixação de valores para estacionamento 

público 

Um sistema que busca sancionar cidadãos que precisam de permanecer com seus 
veículos em determinado local não está de acordo com o interesse público primário, 
mas apenas com o interesse público secundário, que é a remuneração da 
Administração. 
Meu nome: LILIAN MARIA DE AZEREDO 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 269w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Lima 

CONTRIBUIÇÃO  
Contra a privatização de vagas públicas. 

RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 270w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Lina Pinheiro 

CONTRIBUIÇÃO  
NÃO a privatização dos estacionamentos. 

A cidade é nossa. Chega de mais gastos. 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 271w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Lindalva Alves de Albuquerque 

CONTRIBUIÇÃO  
Bom dia! 

Manifesto minha discordância em relação á cobrança de estacionamento nas áreas 

residenciais para moradores, principalmente próximo aos prédios que não têm 

estacionamentos próprios 

Lindalva Alves de Albuquerque 
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SQN 407, Bloco J, Ap 304 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 272w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Lívia Raele 

CONTRIBUIÇÃO  
Sou contra! Lívia Raele 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 273w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Lívia Santos Oliveira 

CONTRIBUIÇÃO  
Referência: Consulta e Audiência Pública – Concessão de Estacionamentos Rotativos 
– Projeto Zona Verde Eu, Lívia Santos Oliveira, portadora do CPF 027521191-60, 
declaro ser totalmente contra o Projeto de cobrança denominado ZONA VERDE, em 
especial ao fato da cobrança de vagas aos residentes. 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. O Projeto prevê isenção para moradores. 
 
Nº: 274w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Livs 

CONTRIBUIÇÃO  
Não para estacionamento rotativa zona verde! 

NAOOOOO 

ABSURDOOOOO!!! 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 275w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Lorena 

CONTRIBUIÇÃO  
Oi, bom dia. Estou assistindo pela internet, tem muito barulho de burburinho/conversa. 

Está bem difícil de entender o que está sendo falado na apresentação. 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
Foi ajustado o áudio durante a Audiênica. 
 
Nº: 276w 
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NOME DO CONTRIBUINTE: Lorena de Carvalho Borges 

CONTRIBUIÇÃO  
Nome: Lorena de Carvalho Borges 

Residente na Asa Norte 

A cobrança de zona verde incluindo as áreas residenciais será extremamente onerosa 

a população, muitas famílias tem dois três carros por necessidade e por falta de um 

transporte público descente que conecte todas as partes da cidade de forma eficiente, 

com intervalos menores, maiores opções de destino, sem tumulto e transporte lotado. 

A cobrança será abusiva no sentido de não trazer nenhuma contrapartida ao cidadão, 

simplesmente o gasto. 

Não sei se fizeram as contas mas um carro parado 24h numa vaga residencial custará 
ao consumidor algo em torno de R$1400 um valor totalmente ridículo e abusivo. Sendo 
que todos já pagamos IPVA E IPTU 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. O Projeto prevê isenção para moradores, 
horários de cobrança e permanência máxima, não sendo possível cobrança por 24 
horas em nenhuma hipótese. 
 
Nº: 277w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Louise 

CONTRIBUIÇÃO  
Sou totalmente contra a cobrança de estacionamento nas quadras do plano piloto. 

Um absurdo cobrar por estacionamento quando a cidade não atende o público quando 

o assunto é transporte público. Isso é armação pra encher o bolso de empresas 

privadas que vão fazer a gestão dessa cobrança. Esse projeto é inadmissível. 

Primeiro bora cuidar do metrô na área norte da cidade e cobrar uma passagem justa 

no transporte viário. 

Criar outros meios de transporte coletivo de qualidade antes de onerar quem não tem 
opção de transporte. 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 278w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Lourival Oliveira 

CONTRIBUIÇÃO  
O transporte público precisa melhorar para que as pessoas deixem o carro individual. 
Sou contra o projeto de cobrar estacionamento nas vias públicas do DF Lourival 
Oliveira 
 
RESPOSTA 
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A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 279w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Lucia 

CONTRIBUIÇÃO  
Não! ao pagamento de estacionamento nas quadras. 

RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 280w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Lúcia 

CONTRIBUIÇÃO  
NÃO a zona verde. Absurdo isso 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 281w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Lúcia M. M. 

CONTRIBUIÇÃO  
Audiência Pública! SOU CONTRA o polêmico projeto de privatização de 
estacionamento área pública residencial. 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 282w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Lucia Maria 

CONTRIBUIÇÃO  
Sou contra o Projeto Zona Verde q privatiza as vagas de estacionamento nas áreas 
comerciais e residenciais. Meu repúdio a ele. 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 283w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Lúcia Regina Pires Soares 

CONTRIBUIÇÃO  
Manifesto-me absolutamente contra a cobrança de estacionamento nos moldes 

propostos pelo GDF. Com a proposta o governo não está buscando soluções 

propondo soluções para o transporte e a mobilidade. Está buscando encher seus 

cofres e dar ainda mais dinheiro para a iniciativa privada. E sem propor soluções nem 

para a melhoria do transporte público. 
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No caso da cobrança de estacionamento na pauta de mobilidade me manifesto contra 

a cobrança de estacionamento nos moldes propostos. Antes de cobrar por 

estacionamento o GDF deve oferecer transporte e locomoção de qualidade por todo 

o DF. A oferta atual está longe de atender as necessidades da população.  

Lúcia Regina Pires Soares 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 284w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Lucia Rmos 

CONTRIBUIÇÃO  
NÃO à privatização dos estacionamentos. 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 285w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Luciana 

CONTRIBUIÇÃO  
Não ao projeto de cobrança 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 286w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Luciana Sime Parra 

CONTRIBUIÇÃO  
Eu, Luciana Sime Parra, RG 26.426.250-5 SSP/SP, celular (61)99333-****, venho 

manifestar meu posicionamento contrário à cobrança de estacionamento nas áreas 

públicas do DF, nas quadras da ASA NORTE e ASA SUL, sejam nas áreas comerciais 

externas ou nas áreas internas de moradia. O GDF tem o dever de ANTES garantir 

um sistema público, integrado e eficiente de transporte coletivo, digno da Capital da 

República. Faz-se necessário a implantação de um sistema radial de mobilidade 

urbana no DF, em direção ao Plano Piloto, utilizando trilhos leves e veículos seguros, 

leves e confortáveis, de forma a favorecer a migração do carro para veículos coletivos, 

bem como oferecendo qualidade urbanística e paisagística aos seus usuários. Esse 

sistema deve ser baseado na alteração da matriz energética de combustível fóssil 

para energias limpas e não poluentes ambientalmente. Entendo que o modelo de 

gestão baseado em concessão a iniciativa privada da exploração de estacionamentos 

é desnecessário, imprudente e oneroso, visto que os investimentos para a 

implantação das vias públicas e demarcação das vagas já foram realizadas pelo GDF 

ao longo da construção de Brasília até os dias atuais.  

Faz- se necessário sim, o desenvolvimento de estudos para a constituição de um 

Órgão Publico que se configure em uma Autoridade Única Organizadora do 
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Transporte e Mobilidade na Brasília Metrópole, que planeje e execute uma integração 

dos vários modais de transporte internos no Distrito Federal e com as cidades do 

entorno.  

Precede quaisquer estudos de cobrança de estacionamento no Plano Piloto a 

realização de investimentos e a implantação prioritária e urgente dos seguintes 

projetos:  

• Expansão do Metro até o final da Asa Norte e sua continuidade por meio de VLT 

para as cidades na região norte do DF.  

• Implantar o VLT na W3, L2 e Eixo Monumental, ambos de forma circular, mas 

integrado, substituindo completamente os Ônibus, que deverão se deslocar para 

outras vias.  

• Executar o previsto no programa "Brasília Integrada" do BID/GDF, que propõe 

“Terminais de Integração Metrô/VLT/Ônibus/Automóveis” nas pontas das Asas Sul e 

Asa Norte, com amplos estacionamentos gratuitos;  

• Implantar uma rede transversal de micro-ônibus elétricos de vizinhança (cruzando o 

Plano Piloto no sentido Leste-Oeste) ligando as quadras, desde 800 às quadras 900.  

• Completar e integrar as ciclovias e ciclo faixas, construindo bicicletários em praças 

e pontos de ônibus, edifícios públicos e comerciais e fortalecer sistema compartilhado 

de bicicletas e patinetes.  

• Quanto ao transporte individual, incentivar alternativas sustentáveis e 

compartilhadas.  

O agravante dessa proposta de Zona Verde, além da privatização dos 

estacionamentos públicos, é a terceirização da fiscalização e aplicação de multas 

também aparentemente ser privatizada. Isso impediria a reversão desses recursos 

para apoio a execução de projetos inovadores de REESTRUTURAÇÃO do sistema 

de transporte do Distrito Federal e de sua Área Metropolitana.  

Essa privatização dos estacionamentos públicos com terceirização da fiscalização e 

cobrança de multas trará pesado ônus e transtornos aos moradores do DF e região 

que se deslocam diariamente ao centro da capital.  

Trará, ademais, custo cruel ao orçamento familiar dos assalariados já obrigados a 

manter oneroso carro individual e a enfrentar penosos congestionamentos, devido à 

ausência de transporte coletivo decente pela omissão do poder público, ao longo de 

décadas. 

RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 
Cumpre diferenciar privatização de concessão, como foi explicado na Audiência 

Pública. 

Com relação às quadras residenciais, destaca-se que o Projeto prevê cobrança 

apenas em horário comercial e isenção para moradores, com objetivo de inibir que 

automóveis estacionem nas quadras residenciais para acessar as comerciais, como 
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já ocorre hoje em muitas quadras. 

O Projeto não prevê terceirização da fiscalização, mantendo todos as prerrogativas 

do Poder Público, conforme foi explicado na Audiência Pública. 

Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

 
Nº: 287w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Lúcio Machado 

CONTRIBUIÇÃO  
Bom dia! Sou totalmente contra a privatização dos estacionamentos nas quadras 
residenciais. Lúcio Machado 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 288w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Lucy 

CONTRIBUIÇÃO  
NÃO 

Não ao projeto de estacionamentos pagos. 

A solução não é encher a caixa registradora. A solução é mobilidade urbana. 

Vergonha de ter votado no Ibanez! 

Se tivéssemos transporte urbano não precisaríamos de estacionamentos para nossos 

carros! 

Vergonha alheia esse projeto !!!! 

Será que estamos na política onda passa boi passa boiada? 

Decisão tão importante durante pandemia! No minimum descabida! 

Semob não se preocupa com mobilidade, tirou da cartola um jeito para arrancar 

dinheiro do contribuinte.  

Brasiliense está órfão de gestão comprometida com o cidadão. 

Que luz? 

Árvores caindo em cima de carros! 

Nos estacionamentos. 
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Pagar estacionamento e flanelinha para não arranhar os carros! 

Isso mesmo... debate público! 

Poder público ausente!!!!! 

Privatizar DF!!!!! Adequação !!!!! 

Que controle? Tcdf ausente!!!!  

Vergonha. 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 289w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Luís C. de Oliveira 

CONTRIBUIÇÃO  
Não !!! Contra a privatização dos estacionamentos! 

RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 290w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Luiz Carlos 

CONTRIBUIÇÃO  
Depois de metrô na asa norte;VLT na L2, Eixo monumental e esplanada, aí sim 
poderão falar em cobrar estacionamento público. 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 291w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Luiz Carlos Lyra 

CONTRIBUIÇÃO  
BOM DIA 

SOU CONTRA A COBRANÇA DE ESTACIONAMENTO PUBLICO 

Ass: Luiz Carlos Lyra 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 292w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Luiz Celso de França Ferreira 

CONTRIBUIÇÃO  
Boa tarde 
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Sobre o projeto de privatização das áreas públicas 

Entendo ser aceitável cobrar estacionamento APENAS em áreas comerciais, como 

no comércio das entrequadras, Setor Comercial 

Sou completamente contra a implantação em áreas residências 

Devido à má qualidade do transporte público no DF, muitas pessoas utilizam veículos 

particulares 

É comum em Brasília a família ter pelo menos dois carros. Se houver pelo menos uma 

garagem, essa situação está parcialmente "resolvidada" 

Mas há uma enorme quantidade de apartamentos, especialmente nas quadras das 

400 q não tem garagem 

Sou contra especialmente por não haver reversão aos cofres públicos grande parte 

desse valor a ser arrecadado 

E muito menos destinados à melhoria do transporte público 

Antes de mais nada, deveria ser implantado o metrô norte, não apenas até a Asa 

Norte, mas até Sobradinho 

E também o projeto do VLT, promessa nunca cumprida da copa do mundo 

Vindo do Gama e passando por toda a W3 

Atenciosamente 

Luiz Celso de França Ferreira 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 
Com relação às quadras residenciais, destaca-se que o Projeto prevê cobrança 

apenas em horário comercial e isenção para moradores, com objetivo de inibir que 

automóveis estacionem nas quadras residenciais para acessar as comerciais, como 

já ocorre hoje em muitas quadras. 

Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 
Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

 
 
Nº: 293w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Luiz Ferro 

CONTRIBUIÇÃO 1 
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Este projeto é um absurdo, a começar por uma audiência pública à qual, por conta da 

COVID19, o grande público não pode se fazer presente. As decisões que pessoas 

tomaram por locais de moradia ou estabelecimento de negócios certamente, e muito 

fortemente, tiveram por fundamento o acesso a facilidades, dentre as principais a 

disponibilidade, gratuita, de locais para estacionar. Muitas sacrificaram seus 

orçamentos e as possibilidades de consumo, para adquirir imóveis mais custosos 

exatamente por isto. Agora vem o GDF impor encargo sem contrapartida? Os espaços 

em superquadras formam o patrimônio intangível de seus moradores, os quais, na 

ausência concreta do estado e do governo, se reúnem em associações para deles 

zelar. Assim, protegem o patrimônio material que construíram com seu esforço. O 

GDF deveria cuidar de outras prioridades e de estabelecer um sistema de mobilidade 

urbana de qualidade. Isto sim incentivaria as pessoas a usar menos os seus carros e 

não uma punição pecuniária que apenas se aproveita da inexistência de tal sistema 

para auferir renda mediante a privatização, sem benefício para o cidadão, indefeso 

diante da falta de opções. 

Luiz Ferro 
 
CONTRIBUIÇÃO 2 
Acrescento que na concepção de Brasília se baseia no livre uso e ocupação dos 

espaços públicos comunitários das superquadras e entrequadras. Neste sentido, esta 

liberdade não se coaduna com a apropriação dos mesmos por qualquer terceiro com 

o objetivo de gerar proveito econômico. Isto é um ataque ao cidadão brasiliense pelo 

Estado local, em flagrante oposição da obrigação de protegê-lo. 

Luiz Ferro 

 
CONTRIBUIÇÃO 3 
Qualquer cobrança de serviço pelo uso de uma facilidade - a exemplo do 

estacionamento - necessariamente precisa se fundamentar na reversão do que for 

arrecadado ao pagador/usuário, sob a forma de benefícios tais como a melhoria de 

infraestruturas no contexto do próprio serviço. Um bom exemplo são estradas onde 

pedágios implantados. É de se duvidar em que medida isto vai acontecer neste caso, 

isto é, como a infraestrutura de vagas de estacionamentos nas comerciais e nas 

superquadras serão melhoradas. Aumentando o número de vagas? Impossível! 

Melhorando sua pavimentação? Impossível! Segurança? Improvável! 

O trânsito vai piorar e esta pretensão de rotatividade vai apenas promover a formação 

de filas atrás das vagas em comerciais como forma de evasão da cobrança. As 

agendas das pessoas têm tempos diferentes. Respeitem-nas! 

Não se trata de dar ideia aos criativos mas que diferença isto faz de cobrar pedágio 
no Eixão? Do ponto de vista conceitual é exatamente a mesma coisa: a apropriação 
de um espaço de uso público para geração de renda a um terceiro diferente do 
contribuinte. 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
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Com relação à destinação dos recursos, foram acatadas as contribuições, conforme 
item 2.2 deste Relatório, para que se proponha adequação da legislação distrital à 
Política Nacional de Mobilidade Urbana de forma que os recursos arrecadados em 
concessões de mobilidade sejam direcionados a investimentos no próprio sistema de 
mobilidade. 
 
Nº: 294w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Luiza Claire Lopes Rodrigues 

CONTRIBUIÇÃO  
Sou completamente contra o pagamento de estacionamento para os moradores das 

quadras! 

Referência: Consulta e Audiência Pública – Concessão de Estacionamentos Rotativos 

– Projeto Zona Verde 

Eu, Luiza Claire Lopes Rodrigues portadora do CPF 048.774.591-46, declaro ser 

totalmente contra o Projeto  

de cobrança denominado ZONA VERDE, em especial ao fato da cobrança de vagas 
aos residentes. 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. O Projeto prevê isenção para moradores. 
 
Nº: 295w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Lurdinha Teixeira 

CONTRIBUIÇÃO  
Bom dia!  

Que vergonha! Que absurdo!  

Com tanta obra e serviços que o DF está precisando, o governo vai procurar confusão 

com algo que está funcionando perfeitamente. 

Esse governo não se sustenta 

Quero deixar meu repúdio a este projeto . 

#GDFZonaVerdeVergonha 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 296w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Lysa Lobo Junqueira - prefeita da SQN 402 

CONTRIBUIÇÃO  
Bom dia , sou prefeita da SQN 402, Lysa Lobo Junqueira e meu manifesto é contra a 
cobrança dos estacionamentos públicos no DF. O GDF deveria investir em transporte 
público, terminar o metrô até o final da asa norte e Sobradinho , investir   na mobilidade 
, na acessibilidade ,  investir em VLTs e  metrôs . Propagar o uso de bicicletas 😡, 
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aumentar o número das ciclovias, reparar e construir mais calçadas , investir na 
segurança no transporte público ! Agora cobrar do cidadão de bem e taxar 
estacionamentos públicos é vergonhoso . 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

 
Nº: 297w 
NOME DO CONTRIBUINTE: M. Loli Borges 

CONTRIBUIÇÃO  
Não a este absurdo. Votos parlamentares a favor serão divulgados. 

RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 298w 
NOME DO CONTRIBUINTE: M. Teixeira Canella 

CONTRIBUIÇÃO  
Bom dia! 

Sou contra a Zona Verde 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 299w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Madalena 

CONTRIBUIÇÃO  
Sou contra a cobrança de estacionamento público. 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 

Nº: 300w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Maércia 

CONTRIBUIÇÃO  
Não concordo com a cobrança de estacionamento, especialmente nas residências. 
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RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. O Projeto prevê isenção para moradores. 
 

Nº: 301w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Maika 

CONTRIBUIÇÃO  
Meu voto é NÃO. 

Muitas vezes NÃO. 

É um projeto sem noção, visto não termos um transporte público de qualidade. 

E digo mais, a rede social, a internet nos ajudará a lembrar os nomes dos políticos 
que apoiarem esse absurdo 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 302w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Malu 

CONTRIBUIÇÃO  
Gostaria de me manifestar CONTRARIAMENTE à proposta de inclusão de áreas 

residenciais na chamada zona verde. 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 

Nº: 303w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Malu Barreiros 

CONTRIBUIÇÃO  
Bom dia 

SOU CONTRA O PROJETO ZONA VERDE!!!??? 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 

Nº: 304w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Malu Paternostro 

CONTRIBUIÇÃO  
Sou desfavorável 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
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Nº: 305w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Manuella Ronca 

CONTRIBUIÇÃO  
Boa tarde. Meu nome é Manuella Ronca 

Sou contra a cobrança de estacionamento no Plano Piloto 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 

Nº: 306w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Marcela A. Wen 

CONTRIBUIÇÃO  
Bom dia! Sou moradora da SQN 402, quadra que foi invadida pelos automóveis dos 
funcionários do Banco do Brasil, o que tornou impraticável,para nós moradores, sair e 
voltar com carro durante horário comercial, pois ao retornar pra casa, não há vagas. 
Portanto concordo com a taxação progressiva de estacionamento, evitando que eles 
estacionem por HORAS, PERÍODOS COMPLETOS, como fazem hoje. Porém, muitas 
famílias tem 2 carros, não podemos nos enquadrar como motoristas comuns dentro 
de nossa própria quadra. Sugiro uma taxa baixa para carro extra de morador que 
COMPROVE única residência na quadra. Por favor, nos ajude a ter uma vida normal 
em nosso local de residência. Não permitindo que os trabalhadores atrapalhem mais 
nossa vida residencial. 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. As regras para isenção a moradores serão 
aperfeiçoadas, conforme item 2.2 deste Relatório. 
 

Nº: 307w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Marcelo 

CONTRIBUIÇÃO  
Bom dia, não concordo com a cobrança de estacionamento publico, principalmente 
dentro das quadras residenciais. Acho um absurdo. 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 

Nº: 308w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Marcelo Guedes 

CONTRIBUIÇÃO  
Bom dia! Eu, na qualidade de morador cidadão e eleitor do Distrito Federal, manifesto 
voto CONTRA A APROVAÇÃO DO PROJETO ZONA VERDE, por entender que trata-
se de apenas mais uma forma de onerar injustamente o contribuinte. O GDF deveria, 
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em primeiro lugar, providenciar significativas melhoras no transporte público a fim de 
estimular sua utilização. A simples criação e cobrança de um novo tributo não irá trazer 
nenhuma melhora e fica explícito o cunho meramente arrecadatório desse projeto. 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 

Nº: 309w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Marcia 

CONTRIBUIÇÃO  
Voto NÃO para o projeto de implantação da Zona Verde em Brasília! 

NÃO 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 

Nº: 310w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Márcia 

CONTRIBUIÇÃO  
Olá, meu nome é Márcia e estou enviando contribuição com relação ao projeto para 
cobrança de estacionamento público. Descordo completamente desse projeto, porque 
as obras de mobilidade são muito mais eficazes do que a cobrança. Para mim, isso 
penaliza a população (q já está passando por uma redução nos ganhos) e não vai ser 
revertida em benefício social, só da empresa que ganhar a licitação. Com todo o 
respeito, primeiro tem que vir o incentivo à mobilidade social eficaz e depois a 
cobrança, se for o caso. Portanto, não concordo com essa proposta e pra mim ela é 
prejudicial ao brasiliese, especialmente para aqueles que foram mais afetados pela 
pandemia. 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 

Nº: 311w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Márcia 

CONTRIBUIÇÃO  
Sou contrária à cobrança de estacionamento nas áreas públicas do gdf. 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 

Nº: 312w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Márcia Aguiar 

CONTRIBUIÇÃO  
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Moro na Asa Norte e sou totalmente contra a cobrança de estacionamento. Mais um 

ônus sem a contrapartida de melhor mobilidade. Márcia Aguiar SQN 106 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 

Nº: 313w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Márcia Filippi 

CONTRIBUIÇÃO  
NÃO ao projeto de privatização dos estacionamentos!!! 

Queremos saber nome dos deputados distritais que apoiarem mais este roubo do 

contribuinte, para que nunca mais sejam eleitos!!! 

#ForaIbaneis 
 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 

Nº: 314w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Márcia Rocha 

CONTRIBUIÇÃO  
NÃO à cobrança de estacionamento 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 

Nº: 315w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Marcia Soares De Almeida 

CONTRIBUIÇÃO  
POSICIONAMENTO SOBRE ESTACIONAMENTO PAGO NAS ÁREAS PÚBLICAS 

Eu, Marcia Soares De Almeida , celular 986761269, venho manifestar meu 
posicionamento contrário a cobrança de estacionamento nas áreas públicas do DF, 
notadamente nas quadras da ASA NORTE e ASA SUL, sejam nas áreas comerciais 
externas ou nas áreas internas de moradia. 
 
O GDF não pode impor esse fardo aos cidadãos SEM  ANTES garantir um sistema 
público, integrado e eficiente de transporte coletivo, digno da Capital da República. 
 
Faz-se necessário a implantação de um sistema radial de mobilidade urbana no DF, 
em direção ao Plano Piloto, utilizando trilhos leves e veículos seguros, leves e 
confortáveis, de forma a favorecer a migração do carro para veículos coletivos, bem 
como oferecendo qualidade urbanística e paisagística aos seus usuários. Esse 
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sistema deve ser baseado na alteração da matriz energética de combustível fóssil 
para energias limpas e não poluentes ambientalmente. 
 
Entendemos que o modelo de gestão baseado em concessão a iniciativa privada da 
exploração de estacionamentos é desnecessário, imprudente e oneroso, visto que os 
investimentos para a implantação das vias públicas e demarcação das vagas já foram 
realizadas pelo GDF ao longo da construção de Brasília até os dias atuais. Faz- se 
necessário sim, o desenvolvimento de estudos para a constituição de um Órgão 
Publico que se configure em uma Autoridade Única Organizadora do Transporte e 
Mobilidade na Brasília Metrópole, que planeje e execute uma integração dos vários 
modais de transporte internos no Distrito Federal e com as cidades do entorno. 
 
Precede quaisquer estudos de cobrança de estacionamento no Plano Piloto a 
realização de investimentos e a implantação prioritária e urgente dos seguintes 
projetos: 
• Expansão do Metro até o final da Asa Norte e sua continuidade por meio de 
VLT para as cidades na região norte do DF. 
• implantar o VLT na W3, L2 e Eixo Monumental, ambos de forma circular, mas 
integrado, substituindo completamente os Ônibus, que deverão se deslocar para 
outras vias. 
• Executar o previsto no programa "Brasília Integrada" do BID/GDF,  que propõe 
“Terminais de Integração Metrô/VLT/Ônibus/Automóveis” nas pontas das Asas Sul e 
Asa Norte, com amplos estacionamentos gratuitos; 
• implantar uma rede transversal de micro-ônibus elétricos de vizinhança 
(cruzando o Plano Piloto no sentido Leste-Oeste) ligando as quadras, desde 800 às 
quadras 900. 
• Completar e integrar as ciclovias e ciclo faixas, construindo bicicletários em 
praças e pontos de ônibus, edifícios  públicos e comerciais e fortalecer sistema 
compartilhado de bicicletas e patinetes. 
• quanto ao transporte individual, incentivar alternativas sustentáveis e 
compartilhadas. 
 
O agravante dessa proposta de Zona Verde, além da privatização dos 
estacionamentos públicos, é a terceirização da fiscalização e aplicação de multas 
também aparentemente ser privatizada. Isso impediria a reversão desses recursos 
para apoio a execução de projetos inovadores de REESTRUTURAÇÃO do sistema 
de transporte do Distrito Federal e de sua Área Metropolitana. Essa privatização dos 
estacionamentos públicos com terceirização da fiscalização e cobrança de multas 
trará pesado ônus e transtornos aos moradores do DF e região que se deslocam 
diariamente ao centro da capital. 
 
Trará, ademais, custo cruel ao orçamento familiar dos assalariados já obrigados a 
manter oneroso carro individual e a enfrentar penosos congestionamentos, devido à 
ausência de transporte coletivo decente pela omissão do poder público, ao longo de 
décadas. 
 

RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 
Cumpre diferenciar privatização de concessão, como foi explicado na Audiência 
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Pública. 

Com relação às quadras residenciais, destaca-se que o Projeto prevê cobrança 

apenas em horário comercial e isenção para moradores, com objetivo de inibir que 

automóveis estacionem nas quadras residenciais para acessar as comerciais, como 

já ocorre hoje em muitas quadras. 

O Projeto não prevê terceirização da fiscalização, mantendo todos as prerrogativas 

do Poder Público, conforme foi explicado na Audiência Pública. 

Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

 

Nº: 316w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Marcília 

CONTRIBUIÇÃO  
Bom dia 

Somos  contra estacionamento 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 

Nº: 317w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Márcio 

CONTRIBUIÇÃO 1 
Bom dia, meu nome é Márcio, moro na Asa Sul. 

É alegado que as quadras residências seriam “rota de fuga”, por isso a necessidade 

de cobrança dentro das quadras. Também é estabelecido uma isenção de um carro 

por residência. 

Primeiramente, Brasília é uma cidade no qual é necessário ter carro. Tudo é distante 

e o transporte público é muito deficiente. Além de rotas mal estabelecidas, ônibus 

lotados, atrasos, não há metrô na Asa Norte, etc. Ou seja, o uso do carro é 

praticamente obrigatório e não há incentivo no uso do transporte público. Então a 

proposta como um todo já soa como problemática, pois cria um problema sem resolver 

outro essencial, que é a mobilidade urbana. 

Quanto à questão de rota de fuga, esse é um argumento apenas escrito, mas não é 

provado, não há estudos, apenas suposições. Noto, por não ter nascido aqui em 

Brasília, mas morando ha 10 anos, que o brasiliense gosta de estacionar o mais 

próximo do estabelecimento comercial, inclusive em fila dupla, o que gera a tradicional 

“buzinadas” de quem ficou com o carro preso em qualquer área comercial. Além disso, 
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boa parte das vagas em áreas comerciais são utilizadas pelos próprios comerciantes. 

Havendo a cobrança, haverá uma maior rotatividade das vagas, permitindo absorver 

o fluxo de carros que estão temporariamente estacionando naquela área comercial. 

Portanto, não haverá rota de fuga, seja pelo hábito, seja pela disponibilidade de vagas. 

CONTRIBUIÇÃO 2 
Nas áreas residências, como bem pensado, pertencem às famílias, à convivência 

social. E isso precisa ser respeitado. Receber visitas de amigos e familiares e também 

fazer essas visitas seriam agora objeto de cobrança, por causa da área comercial? 

Por isso, quanto a esse ponto, minha contribuição é que não haja cobrança nas áreas 

residenciais. 

Quanto à isenção de um carro, caso ainda se mantenha essa cobrança é preciso 

lembrar, novamente, devido a necessidade quase obrigatória de se ter um carro, 

muitas famílias têm mais de um carro. Então essas famílias seriam penalizadas. Outro 

detalhe, muitos prédios, em especial das quadras 400, não têm nem sequer 

estacionamento, então sobra somente as vagas dentro das quadras para serem 

utilizadas.  

Isso fere direitos individuais de direito de propriedade, a família teria que se desfazer 

do seu carro, por conta de uma cobrança desse tipo? 

Por todas essas questões, essa proposta de cobrar estacionamento dentro das 

quadras, não é razoável, atinge o convívio familiar e social, podendo inclusive afetar 

a economia (as pessoas deixariam de comprar mais de um carro por residência e 

deixariam de ir ao comércio por conta da cobranca.). 

CONTRIBUIÇÃO 3 
Sugestão para a área de Ipê Rosa. Se a pessoa ficar por exemplo até seis horas, ele 

pagaria metade ou teria crédito equivalente. Muitos dos que estacionam nos 

ministérios saem para almoço, levar e pegar filho na escola, etc e acaba utilizando a 

vaga nessa área duas vezes por dia. 

CONTRIBUIÇÃO 4 
30 anos é muito tempo para uma iniciativa que está sendo implantada pela primeira 
vez no DF. Sugiro 5 anos, para poder avaliar se deve continuar ou não 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 
 

Nº: 318w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Márcio André - Vice coordenador do Fórum 

Democrático e Popular dos Moradores da Vila Planalto 

CONTRIBUIÇÃO 1 
Bom dia eu sou Márcio André vice coordenador do Fórum Democrático e Popular dos 

Moradores da Vila Planalto.  
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Primeiramente eu gostaria de ressaltar que eu sou contra esse modelo de 

estacionamentos públicos de áreas residenciais serem cobrados, nós já pagamos 

bem caro por serviços que não são realizados a sociedade brasiliense, como por 

exemplo; o transporte público do DF, que sou morador do plano piloto, fica caro para 

os empresários pagarem as passagens para os trabalhadores da Vila Planalto para o 

Aeroporto, porque quem mora aqui usa 4 ônibus por dia e hoje eles estão preferindo 

contratar uma pessoa que mora em um região administrativa do que os moradores do 

plano piloto porque fica caro para as empresas e desgastante para os trabalhadores 

que passam mais tempo no transporte público ineficiente para os usuários do DF. 

 

CONTRIBUIÇÃO 2 
Original em áudio: 

Bom dia, eu sou Márcio, morador da Vila Planalto vice coordenador do Fórum 
Democrático e Popular. Estou passando aqui para ressaltar um pouco da minha 
opinião sobre a questão da Audiência Pública de estacionamentos rotativos da Zona 
Verde, que eu acho que seria viável que pudesse ser cobrado em shoppings e outras 
áreas, mas não das áreas residenciais. E que pudesse ter uma fiscalização dos 
nossos órgãos fiscalizadores para saber para onde vai esse dinheiro. Tá certo? 
Porque o que acontece: amanhã esse dinheiro pode ser usado por laranja. Essas 
pessoas que vão assumir hoje esses estacionamentos e que possam servir para 
campanhas. Então, eu fico muito atento nessa questão porque hoje eu conheço um 
pouco disso em Fortaleza, tá certo? A gente não vê o desenvolvimento de Fortaleza 
até porque Fortaleza vive do turismo mas as ruas são precárias, o estacionamento é 
precário. É aquela pintura que você sempre vê que as faixas estão sendo apagadas. 
Então eu acho que precisa de uma qualidade, de um estacionamento melhor, de uma 
estrutura melhor pra esses estacionamentos. Acabar um pouco com a questão hoje 
desses Flanelinhas, porque também muitos são usuários de drogas, muitos ali furtam 
o seu carro e etc.  
 
Eu acho que é importante a gente repensar ainda sobre esses estacionamentos 
cobrados porque, primeiramente, no meu ver, nós temos que olhar a questão do 
transporte público no Distrito Federal, porque é ineficiente demais. Até hoje nós 
esperamos da Secretaria de Mobilidade Urbana uma resposta sobre a questão das 
bicicletas compartilhadas na Vila Planalto. Que nós temos boa parte de alunos da 
Universidade de Brasília que queriam que tivesse essa bicicleta para terem qualidade 
de vida, de saúde, para chegarem na universidade de bicicleta. Não terem que pegar 
quatro ônibus. Pegar um ônibus aqui para a rodoviária e outro da rodoviária para a 
UNB. Então nós sofremos. Nós estamos esquecidos pelo poder público nesse quesito 
de Mobilidade Urbana. Não vou nem falar na questão de outros.  
 
Mas eu quero dizer que nesse momento nós temos que repensar sobre a questão, 
hoje, desses estacionamentos. Temos que focar primeiramente na questão, hoje, do 
transporte público no Distrito Federal.  
 
Quero dizer também que hoje eu vejo o SAAN, que é um setor de indústrias aqui do 
centro de Brasília, e até hoje não tem uma parada de ônibus para os trabalhadores, e 
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já vai vir chuva e os trabalhadores continuam pegando chuva, depois de ter uma 
jornada de trabalho.  
 
Então essa é a minha contribuição. Desde já agradeço a todos que possam contribuir 
nessa questão do transporte público e nessa melhoria dos estacionamentos públicos. 
Então essa é a minha contribuição para Brasília, obrigado 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 

Nº: 319w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Márcio Tesser Júnior 

CONTRIBUIÇÃO  
Olá! 

Primeiro gostaria de agradecer o Semob pelo espaço dado para sugestões. Espero 

que vocês levem em consideração. 

Antes de falar sobre o projeto, gostaria de bater na tecla da melhoria dos transportes 

públicos. A população do DF escuta há mais de 10 anos a respeito do VLT e da 

expansão do metrô. E parece que não saímos do lugar. Realmente espero que o 

projeto do VLT dê certo desta vez, acompanhei a audiência pública e gostei do que 

vi, apesar de ainda discordar do cercamento das estações na W3. Sigo na torcida e 

na expectativa de que projetos semelhantes sejam apresentados para o metrô! Já 

estamos mudando de geração e a população do norte do DF ainda não sabe o que é 

ter uma estação de metrô por perto. Isso é muito desestimulante... via os projetos do 

VLT e do metrô quando era criança... e, agora, aos 23 anos, ainda não vi as melhorias 

que gostaria de ter usufruído. Espero que neste governo as coisas mudem. 

Dito isso, gostaria apenas de concluir que não faz sentido pensar em fazer Zona Verde 

antes de melhorar o transporte público. Isso não existe. Uma coisa vem depois da 

outra. Acho que a Zona Verde pode ser benéfica em um outro momento, após a 

implementação do VLT e a integração do mesmo com o metrô nos Terminais Asa Sul 

e Asa Norte e a melhoria das condições para o ciclista na cidade. 

Muito obrigado pela atenção! 

Marcio Tesser Junior 
Estudante 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 

Nº: 320w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Marco 

CONTRIBUIÇÃO  
Voto contra a cobranca na area ipe amarelo 
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Favoravel na area do ipe roxo e ipe branco 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 

Nº: 321w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Marcos Amorim 

CONTRIBUIÇÃO  
Não há menção ao tombamento nos relatórios, sendo que o Art. 9° inciso I da Portaria 
166 do IPHAN é clara quanto as superquadras necessitarem possuir "chão livre e 
acessível a todos". Definir vagas para moradores e cobrança de rotativas para 
visitantes é o exato oposto do está definido aí. Marcos Amorim 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
Importa diferenciar público de gratuito. 

Nº: 322w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Marcos Moreira 

CONTRIBUIÇÃO  
Impressionante o desvio de finalidade... A ânsia arrecadatória sem fiscalização séria 
da contrapartida. Quer dizer então que o estado poderá ser responsabilizado no caso 
de roubo do veiculo caso a ocorrência venha ocorrer em estacionamentos pagos ?  
 
Porque não se usa o dinheiro das multas para aplicar na finalidade a que se propõe 
essa nova cobrança ? Quem fiscaliza se as multas de trânsito são aplicadas no 
trânsito, como já preconiza a legislação ? Quem vai fiscalizar se o dinheiro arrecadado 
vai ao destino certo ? Lembram-se da taxa do lixo ? O serviço era diário. Foi reduzido 
em 50%. Alguém viu se a taxa do lixo reduziu em 50% O DUT dos veículos serão 
emitidos pela Internet, mediante a cobrança pelo serviço.  
 
Alguém lembra para que serve a taxa de licenciamento que já é paga ? São inúmeros 
os desvios de finalidade de arrecadações governamentais. Como os direitos dos 
cidadãos estão sendo eliminados gradualmente, em quase tudo nos tempos atuais, 
fica a pergunta... é mais um caso de “enrolar” a sociedade e simplesmente arrecadar 
mais ? Tenho prova e tenho convicção. 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 

Nº: 323w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Marcus Santiago 

CONTRIBUIÇÃO 1 
Questiono: 1) Como deverá ser paga a outorga inicial de 785 milhões? Será em moeda 

corrente ou serão aceitos precatórios? 
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CONTRIBUIÇÃO 2 
Houve participação da Anatel neste projeto? O questionamento de refere ao uso do 
Drone, a Anatel não deveria ser cientificada ? 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
Não é previsto o pagamento em precatórios. 
Foram acatadas as sugestões para reavaliar a utilização de DRONES. 
 

Nº: 324w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Maria 

CONTRIBUIÇÃO  
Registrando meu PROTESTO CONTRA O PROJETO ZONA VERDE DO GDF. Uma 
ganância do governo!!! ABSURDO! 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 

Nº: 325w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Maria Ângela 

CONTRIBUIÇÃO  
NÃO NÃO NÃO A PRIVATIZAÇÃO DAS AREAS PÚBLICAS NO DF 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 

Nº: 326w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Maria Cecília Nogueira de Andrade - Síndica e 

Prefeita da 209 Norte 

CONTRIBUIÇÃO  
Bom dia. Como moradora, síndica  e prefeita da 209 Norte  quero manifestar 

CONTRÁRIA  a este projeto  de privatização  dos estacionamentos  das partes 

internas  das quadras e entre quadras. 

Estao tirando o direito  de ir e vir... É UM ABSURDO.Pensam nos contribuintes que ja 

pagam  muitos impostos e isto vai pesar no bolso dos  assalariados  e aposentados 

principalmente. 

Vão tirar dinheiro de outra forma...menos  em estacionamentos. 

Maria Cecília  Nogueira de  Andrade  
209 bl D 506 
984 39**** 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
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Nº: 327w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Maria Cordelia Soares Machado 

CONTRIBUIÇÃO  
Eu, Maria Cordelia Soares Machado , CPF 463.918.197-34, residente à SQN 114 
Bloco G, voto NÃO ao Projeto Zona Verde do GDF! 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 

Nº: 328w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Maria de Lourdes Chagas de Araújo 

CONTRIBUIÇÃO  
Sou moradora da 410 norte, lá não tem garagem subterrânea. É absurdo essa 

cobrança na área residencial. Não deve haver cobranças dentro da área residencial. 

O Estado pode cobrar dentro da área comercial desde tenha contraprestação por 

parte empresa efetiva. Não construindo calçada e fazendo paisagismo. Tem que abrir 

novas vagas. A contraprestação deve ser abrir novas vagas. 

Essa empresa deve abrir novas vagas no plano piloto. Não fazer calçada e plantar 

árvore e florzinha. 

Absurdo esse projeto nas áreas residências. Haverá ônus maior aos moradores dos 

prédios sem garagem do que os possuem garagem subterrânea  

Maria de Lourdes Chagas de Araújo 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 
 

Nº: 329w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Maria Eduarda Borges Morato 

CONTRIBUIÇÃO  
Bom dia! Gostaria de sugerir que as vagas em locais residenciais continuem sendo 
gratuitas. Muitas pessoas possuem mais carros que vagas disponíveis nas garagens 
por apartamento e por isso teriam de pagar todos os dias por este serviço, pois não 
há outro lugar para se estacionar. Lugares residenciais deveriam ser insentos, na 
minha opinião. Além disso, gostaria de sugerir que o dinheiro arrecadado nos 
estacionamentos em áreas comerciais fosse direcionado a reformas de mobilidade 
aqui em Brasília, como aumento do alcance do metro, maior oferta de ônibus, vlt e 
ciclovias. Assim utilizaríamos menos meios de transportes individuais. Obrigada pela 
atenção! Maria Eduarda Borges Morato 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
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Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 
Com relação à destinação dos recursos, foram acatadas as contribuições, conforme 
item 2.2 deste Relatório, para que se proponha adequação da legislação distrital à 
Política Nacional de Mobilidade Urbana de forma que os recursos arrecadados em 
concessões de mobilidade sejam direcionados a investimentos no próprio sistema de 
mobilidade. 
 

Nº: 330w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Maria Elena A. Piment 

CONTRIBUIÇÃO  
NÃO aceito a cobrança do estacionamento. Fora Zona Verde! Chega de tantos 
impostos e nenhum benefício a população. 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 

Nº: 331w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Maria Elisa Dantas  

CONTRIBUIÇÃO  
Não à cobrança de estacionamento em espaços públicos de Brasília! 

Senhores,  

Caso tenhamos que pagar estacionamento em espaços públicos, imaginem o tanto 

em que isso vai onerar o cidadão, praticamente privando-o do direito de ir e vir. Uma 

simples ida ao supermercado terá que ser repensada. Qualquer circulação de carro 

será motivo de se calcular se vale ou não a pena, pelo tanto que pesará no bolso ao 

longo do tempo. O comércio se ressentirá. Inimaginável cobrar estacionamento nas 

Super Quadras e outras áreas residenciais!!!  

Essa ideia, portanto, é um abuso, uma extorsão, imoral e deve ser rechaçada. 

Grata e atenciosamente, 

Maria Elisa Dantas  

SQN 106 , bloco A, Asa Norte  

Brasília 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 

Nº: 332w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Maria Goreti de Lima 

CONTRIBUIÇÃO  
Boa noite! 
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Sabemos que o Estado tem condições de investir sem tributar ainda mais! Não o faz 

porque o ralo escoa com força! E todos nós pagamos! É preciso entender tantas 

injustiças sociais que assolam este País e analisar o social com o olhar de quem viveu 

e vive com as agruras de não ter o retorno devido por aquilo que se paga! Pensemos! 

#NãoàZonaVerde! 

Voto contra o projeto zona verde do GDF que intenciona privatizar as áreas de 

estacionamentos comerciais e residenciais de Brasília. 

Maria Goreti de Lima SQN 210 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 

Nº: 333w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Maria Helena de Souza 

CONTRIBUIÇÃO  

Quem mora no Setor Hoteleiro Norte (Aparthotel) vai ter direto a uma vaga? 

RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
Não é prevista isenção no setor Ipê Roxo. 

Nº: 334w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Maria Isabel Frantz Ramos 

CONTRIBUIÇÃO  
Manifesto o meu repúdio ao projeto Zona Verde q pretende privatizar os 

estacionamentos residenciais e comerciais de Brasília. 

POSICIONAMENTO SOBRE ESTACIONAMENTO PAGO NAS ÁREAS PÚBLICAS  
Vimos manifestar nosso posicionamento contrário a cobrança de estacionamento nas 
áreas públicas do DF, notadamente nas quadras da ASA NORTE e ASA SUL, sejam 
nas áreas comerciais externas ou nas áreas internas de moradia.  
 
O GDF não pode impor esse fardo aos cidadãos SEM ANTES garantir um sistema 
público, integrado e eficiente de transporte coletivo, digno da Capital da República. 
Faz-se necessário a implantação de um sistema radial de mobilidade urbana no DF, 
em direção ao Plano Piloto, utilizando trilhos leves e veículos seguros, leves e 
confortáveis, de forma a favorecer a migração do carro para veículos coletivos, bem 
como oferecendo qualidade urbanística e paisagística aos seus usuários. Esse 
sistema deve ser baseado na alteração da matriz energética de combustível fóssil 
para energias limpas e não poluentes ambientalmente.  
 
Entendemos que o modelo de gestão baseado em concessão a iniciativa privada da 
exploração de estacionamentos é desnecessário, imprudente e oneroso, visto que os 
investimentos para a implantação das vias públicas e demarcação das vagas já foram 
realizadas pelo GDF ao longo da construção de Brasília até os dias atuais. 
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Faz- se necessário sim, o desenvolvimento de estudos para a constituição de um 

Órgão Publico que se configure em uma Autoridade Única Organizadora do 

Transporte e Mobilidade na Brasília Metrópole, que planeje e execute uma integração 

dos vários modais de transporte internos no Distrito Federal e com as cidades do 

entorno.  

Precede quaisquer estudos de cobrança de estacionamento no Plano Piloto a 

realização de investimentos e a implantação prioritária e urgente dos seguintes 

projetos:  

• Expansão do Metro até o final da Asa Norte e sua continuidade por meio de VLT 

para as cidades na região norte do DF.  

• Implantar o VLT na W3, L2 e Eixo Monumental, ambos de forma circular, mas 

integrado, substituindo completamente os Ônibus, que deverão se deslocar para 

outras vias.  

• Executar o previsto no programa "Brasília Integrada" do BID/GDF, que propõe 

“Terminais de Integração Metrô/VLT/Ônibus/Automóveis” nas pontas das Asas Sul e 

Asa Norte, com amplos estacionamentos gratuitos;  

• Implantar uma rede transversal de micro-ônibus elétricos de vizinhança (cruzando o 

Plano Piloto no sentido Leste-Oeste) ligando as quadras, desde 800 às quadras 900.  

• Completar e integrar as ciclovias e ciclo faixas, construindo bicicletários em praças 

e pontos de ônibus, edifícios públicos e comerciais e fortalecer sistema compartilhado 

de bicicletas e patinetes.  

• Quanto ao transporte individual, incentivar alternativas sustentáveis e 

compartilhadas. 

O agravante dessa proposta de Zona Verde, além da privatização dos 

estacionamentos públicos, é a terceirização da fiscalização e aplicação de multas 

também aparentemente ser privatizada. Isso impediria a reversão desses recursos 

para apoio a execução de projetos inovadores de REESTRUTURAÇÃO do sistema 

de transporte do Distrito Federal e de sua Área Metropolitana. Essa privatização dos 

estacionamentos públicos com terceirização da fiscalização e cobrança de multas 

trará pesado ônus e transtornos aos moradores do DF e região que se deslocam 

diariamente ao centro da capital.  

Trará, ademais, custo cruel ao orçamento familiar dos assalariados já obrigados a 

manter oneroso carro individual e a enfrentar penosos congestionamentos, devido à 

ausência de transporte coletivo decente pela omissão do poder público, ao longo de 

décadas.  

Maria Isabel Frantz Ramos 

RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 
Cumpre diferenciar privatização de concessão, como foi explicado na Audiência 

Pública. 
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Com relação às quadras residenciais, destaca-se que o Projeto prevê cobrança 

apenas em horário comercial e isenção para moradores, com objetivo de inibir que 

automóveis estacionem nas quadras residenciais para acessar as comerciais, como 

já ocorre hoje em muitas quadras. 

O Projeto não prevê terceirização da fiscalização, mantendo todos as prerrogativas 

do Poder Público, conforme foi explicado na Audiência Pública. 

Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

 

Nº: 335w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Maria J. Araújo 

CONTRIBUIÇÃO  
Digo não a cobrança de estacionamento. Como faremos o deslocar já que não temos 

transporte público? 

Vão parar de cobrar IPVA? 

Aonde já se viu cobrar até dentro das quadras?? 

O quer o governador?? 

Beneficiar alguma empresa privada? 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 

Nº: 336w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Maria Luiza 

CONTRIBUIÇÃO  
Absurda tentativa de cobrar pelo estacionamento de carros nas vagas residenciais!!! 
As pessoas terão q vender seus carros!!! Quem vai conseguir pagar??? Fizeram as 
contas de quantos moradores tem somente nas 400. Como vamos levar os filhos para 
escolas, os mais velhos ao médico, fazer compras. Que falta de noção!!! E nas 
comerciais, pagar pra comprar pão? Para ir aos supermercados das entrequadras? 
Será a falência deles. Essa medida é tão absurda que vai o guiness da falta de 
compromisso com o cidadão. 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 
Foram acatadas sugestões para aumentar tolerância mínima (proposta inicial 10 
minutos). 

Relatório Anexo - Contribuições e Respostas (Rev Site) (53442389)         SEI 00090-00014697/2020-22 / pg. 220



 

 

Nº: 337w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Maria Thereza 

CONTRIBUIÇÃO  
Estacionamentos são públicos! Não devem ser cobrados! 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
Importa diferenciar público de gratuito. 

 

Nº: 338w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Marilda N limberger 

CONTRIBUIÇÃO  
POSICIONAMENTO SOBRE ESTACIONAMENTO PAGO NAS ÁREAS PÚBLICAS 
Eu, Marilda N limberger, celular 99959****, venho manifestar meu posicionamento 
contrário a cobrança de estacionamento nas áreas públicas do DF, notadamente nas 
quadras da ASA NORTE e ASA SUL, sejam nas áreas comerciais externas ou nas 
áreas internas de moradia.  
 
O GDF não pode impor esse fardo aos cidadãos SEM ANTES garantir um sistema 
público, integrado e eficiente de transporte coletivo, digno da Capital da República. 
Faz-se necessário a implantação de um sistema radial de mobilidade urbana no DF, 
em direção ao Plano Piloto, utilizando trilhos leves e veículos seguros, leves e 
confortáveis, de forma a favorecer a migração do carro para veículos coletivos, bem 
como oferecendo qualidade urbanística e paisagística aos seus usuários. Esse 
sistema deve ser baseado na alteração da matriz energética de combustível fóssil 
para energias limpas e não poluentes ambientalmente.  
 
Entendemos que o modelo de gestão baseado em concessão a iniciativa privada da 
exploração de estacionamentos é desnecessário, imprudente e oneroso, visto que os 
investimentos para a implantação das vias públicas e demarcação das vagas já foram 
realizadas pelo GDF ao longo da construção de Brasília até os dias atuais.  
 
Faz- se necessário sim, o desenvolvimento de estudos para a constituição de um 
Órgão Publico que se configure em uma Autoridade Única Organizadora do 
Transporte e Mobilidade na Brasília Metrópole, que planeje e execute uma integração 
dos vários modais de transporte internos no Distrito Federal e com as cidades do 
entorno. 
 
Precede quaisquer estudos de cobrança de estacionamento no Plano Piloto a 
realização de investimentos e a implantação prioritária e urgente dos seguintes 
projetos:  
• Expansão do Metro até o final da Asa Norte e sua continuidade por meio de VLT 
para as cidades na região norte do DF.  
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• Implantar o VLT na W3, L2 e Eixo Monumental, ambos de forma circular, mas 
integrado, substituindo completamente os Ônibus, que deverão se deslocar para 
outras vias.  
• Executar o previsto no programa "Brasília Integrada" do BID/GDF, que propõe 
“Terminais de Integração Metrô/VLT/Ônibus/Automóveis” nas pontas das Asas Sul e 
Asa Norte, com amplos estacionamentos gratuitos;  
• Implantar uma rede transversal de micro-ônibus elétricos de vizinhança (cruzando o 
Plano Piloto no sentido Leste-Oeste) ligando as quadras, desde 800 às quadras 900.  
• Completar e integrar as ciclovias e ciclo faixas, construindo bicicletários em praças 
e pontos de ônibus, edifícios públicos e comerciais e fortalecer sistema compartilhado 
de bicicletas e patinetes.  
• Quanto ao transporte individual, incentivar alternativas sustentáveis e 
compartilhadas. 
 
O agravante dessa proposta de Zona Verde, além da privatização dos 
estacionamentos públicos, é a terceirização da fiscalização e aplicação de multas 
também aparentemente ser privatizada. Isso impediria a reversão desses recursos 
para apoio a execução de projetos inovadores de REESTRUTURAÇÃO do sistema 
de transporte do Distrito Federal e de sua Área Metropolitana.  
 
Essa privatização dos estacionamentos públicos com terceirização da fiscalização e 
cobrança de multas trará pesado ônus e transtornos aos moradores do DF e região 
que se deslocam diariamente ao centro da capital.  
 
Trará, ademais, custo cruel ao orçamento familiar dos assalariados já obrigados a 
manter oneroso carro individual e a enfrentar penosos congestionamentos, devido à 
ausência de transporte coletivo decente pela omissão do poder público, ao longo de 
décadas. 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 
Cumpre diferenciar privatização de concessão, como foi explicado na Audiência 

Pública. 

Com relação às quadras residenciais, destaca-se que o Projeto prevê cobrança 

apenas em horário comercial e isenção para moradores, com objetivo de inibir que 

automóveis estacionem nas quadras residenciais para acessar as comerciais, como 

já ocorre hoje em muitas quadras. 

O Projeto não prevê terceirização da fiscalização, mantendo todos as prerrogativas 

do Poder Público, conforme foi explicado na Audiência Pública. 

Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 
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Nº: 339w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Marília 

CONTRIBUIÇÃO  
Não ao projeto do Zona Verde!!! 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 

Nº: 340w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Marília Giovanetti 

CONTRIBUIÇÃO  
Não 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 

Nº: 341w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Mario Benoni Castanheira de Souza. 

CONTRIBUIÇÃO  
Péssima a ideia onde os recursos não retornarão em benefícios para o povo. E cobrar 
taxa de estacionamento em frente à residência do cidadão resvala no absurdo! 
Grande parte dos estacionamento nas quadras foram construídos e são mantidos 
pelos próprios prédios. O poder público só serve para sugar o povo! 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 

Nº: 342w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Marisa Helena de Lima 

CONTRIBUIÇÃO  
Como eleitora e cidadã de Brasília eu, e toda a minha família, repudiamos 

veementemente esse projeto que visa à cobrança de estacionamento, inclusive para 

moradores em seus blocos residenciais, sem que antes o GDF entregue um transporte 

público viário e metroviário decente e eficiente! É um absurdo também fazer essa 

consulta em plena pandemia, não permitindo que as pessoas possam participar 

pessoalmente.  

NÃO ao projeto de cobrança e privatização das vagas de estacionamento público!  

Marisa Helena de Lima 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
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Nº: 343w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Marisete M Dalenogare 

CONTRIBUIÇÃO  
POSICIONAMENTO SOBRE ESTACIONAMENTO PAGO NAS ÁREAS PÚBLICAS 
Eu, Marisete M Dalenogare, celular 99222****. venho manifestar meu posicionamento 
contrário a cobrança de estacionamento nas áreas públicas do DF, notadamente nas 
quadras da ASA NORTE e ASA SUL, sejam nas áreas comerciais externas ou nas 
áreas internas de moradia.  
 
O GDF não pode impor esse fardo aos cidadãos SEM ANTES garantir um sistema 
público, integrado e eficiente de transporte coletivo, digno da Capital da República. 
Faz-se necessário a implantação de um sistema radial de mobilidade urbana no DF, 
em direção ao Plano Piloto, utilizando trilhos leves e veículos seguros, leves e 
confortáveis, de forma a favorecer a migração do carro para veículos coletivos, bem 
como oferecendo qualidade urbanística e paisagística aos seus usuários. Esse 
sistema deve ser baseado na alteração da matriz energética de combustível fóssil 
para energias limpas e não poluentes ambientalmente.  
 
Entendemos que o modelo de gestão baseado em concessão a iniciativa privada da 
exploração de estacionamentos é desnecessário, imprudente e oneroso, visto que os 
investimentos para a implantação das vias públicas e demarcação das vagas já foram 
realizadas pelo GDF ao longo da construção de Brasília até os dias atuais.  
 
Faz- se necessário sim, o desenvolvimento de estudos para a constituição de um 
Órgão Publico que se configure em uma Autoridade Única Organizadora do 
Transporte e Mobilidade na Brasília Metrópole, que planeje e execute uma integração 
dos vários modais de transporte internos no Distrito Federal e com as cidades do 
entorno. 
 
Precede quaisquer estudos de cobrança de estacionamento no Plano Piloto a 
realização de investimentos e a implantação prioritária e urgente dos seguintes 
projetos:  
• Expansão do Metro até o final da Asa Norte e sua continuidade por meio de VLT 
para as cidades na região norte do DF.  
• Implantar o VLT na W3, L2 e Eixo Monumental, ambos de forma circular, mas 
integrado, substituindo completamente os Ônibus, que deverão se deslocar para 
outras vias.  
• Executar o previsto no programa "Brasília Integrada" do BID/GDF, que propõe 
“Terminais de Integração Metrô/VLT/Ônibus/Automóveis” nas pontas das Asas Sul e 
Asa Norte, com amplos estacionamentos gratuitos;  
• Implantar uma rede transversal de micro-ônibus elétricos de vizinhança (cruzando o 
Plano Piloto no sentido Leste-Oeste) ligando as quadras, desde 800 às quadras 900.  
• Completar e integrar as ciclovias e ciclo faixas, construindo bicicletários em praças 
e pontos de ônibus, edifícios públicos e comerciais e fortalecer sistema compartilhado 
de bicicletas e patinetes.  
• Quanto ao transporte individual, incentivar alternativas sustentáveis e 
compartilhadas. 
 

Relatório Anexo - Contribuições e Respostas (Rev Site) (53442389)         SEI 00090-00014697/2020-22 / pg. 224



 

O agravante dessa proposta de Zona Verde, além da privatização dos 
estacionamentos públicos, é a terceirização da fiscalização e aplicação de multas 
também aparentemente ser privatizada. Isso impediria a reversão desses recursos 
para apoio a execução de projetos inovadores de REESTRUTURAÇÃO do sistema 
de transporte do Distrito Federal e de sua Área Metropolitana.  
 
Essa privatização dos estacionamentos públicos com terceirização da fiscalização e 
cobrança de multas trará pesado ônus e transtornos aos moradores do DF e região 
que se deslocam diariamente ao centro da capital.  
 
Trará, ademais, custo cruel ao orçamento familiar dos assalariados já obrigados a 
manter oneroso carro individual e a enfrentar penosos congestionamentos, devido à 
ausência de transporte coletivo decente pela omissão do poder público, ao longo de 
décadas. 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 
Cumpre diferenciar privatização de concessão, como foi explicado na Audiência 

Pública. 

Com relação às quadras residenciais, destaca-se que o Projeto prevê cobrança 

apenas em horário comercial e isenção para moradores, com objetivo de inibir que 

automóveis estacionem nas quadras residenciais para acessar as comerciais, como 

já ocorre hoje em muitas quadras. 

O Projeto não prevê terceirização da fiscalização, mantendo todos as prerrogativas 

do Poder Público, conforme foi explicado na Audiência Pública. 

Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

 
Nº: 344w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Marlana Silva 

CONTRIBUIÇÃO  
Sou contra o pagamento de estacionamento público, porque os políticos não 

diminuem o salário deles???? 

Todo autônomo ferrado de grana! Isso é um assalto! 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 

Nº: 345w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Marlene Carvalho 
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CONTRIBUIÇÃO  
Sou moradora do sudoeste e sou terminantemente contra o estacionamento pago nas 

áreas residenciais pois existe apartamento sem garagem ou família com dois carros. 

As pessoas no DF andam muito de carro pois o sistema de transporte é péssimo, 

insuficiente para atender toda a população do DF. 

Além do mais não vai haver investimento em transporte com a cobrança do 

estacionamento. 

Marlene Carvalho 

Moradora do Sudoeste 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 
Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 
 

Nº: 346w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Marli Boaventura 

CONTRIBUIÇÃO  
É injusta a criação de mais esse imposto sobre estacionamento para a classe média! 
Tá faltando dinheiro? Taxem as grandes fortunas : as eternas isentas!!! 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 

Nº: 347w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Marli Mazepas 

CONTRIBUIÇÃO  
Bom dia! Quero externar minha indignação em relação ao projeto do GDF que cria as 

zonas para cobrança de estacionamento, inclusive em área residencial. 

Todos sabem que o transporte público na capital federal é e sempre foi deficiente, 
deixando muito a desejar na qualidade do serviço, bem como na quantidade de ônibus 
e de linhas. Então, por que antes de pensar em privatizar esses estacionamentos 
públicos, o governo não faz um plano para melhorar o transporte público, 
preferencialmente de massa, e assim desestimular o uso do carro particular? Por que 
penalizar mais uma vez a população? A quem interessa privatizar esses 
estacionamentos? Qual é o interesse público por trás dessa medida que é injusta e 
absurda, da forma como está sendo apresentada? Marli Mazepas, moradora da Asa 
Sul. 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
 
Nº: 348w 
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NOME DO CONTRIBUINTE: Marta Coury 

CONTRIBUIÇÃO  
Como eleitora e cidadã de Brasília eu, e toda a minha família, repudiamos 

veementemente esse projeto que visa à cobrança de estacionamento, na zona verde,  

inclusive para moradores em seus blocos residenciais. Necessitamos de ampliação 

da malha metroviária que sequer chegou no lado norte da cidade (Asa Norte, 

Sobradinho etc), pois essa seria a alternativa limpa para diminuir a circulação de 

carros na cidade. Essa cobrança é mais uma tarifa que não se reverterá em benefício 

para a população que já paga uma pesada carga tributária.  

Marta Coury - DF - moradora da Asa Norte 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. O Projeto prevê isenção para moradores. 
 
Nº: 349w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Marta Lourenço Queiroz 

CONTRIBUIÇÃO  
Marta Lourenço Queiroz, moradora na SQS 202, bloco B, declaro que sou contra o 
projeto Zona Verde 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 

Nº: 350w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Martha 

CONTRIBUIÇÃO  
Moro em Brasília há 58 anos e nunca vi projeto mais contra a população *NÃO*  à 

Concessão de Estacionamentos Rotativos – Projeto Zona Verde 

A Câmara Legislativa não pode deixar esse projeto arbitrário e saqueador passar!!! 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 

Nº: 351w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Martha Scardua 

CONTRIBUIÇÃO  
Que tal investir no transporte público, nas ciclovias ... para melhorar a mobilidade, 
saúde e condições de trabalho da população? Privatiza Não! Falta recurso? Taxa 
fortunas, cobra as grandes dívidas que o Estado tem a receber. O que a gente precisa 
é de um Estado forte nesse momento. Mínimo, é ter vergonha na cara e exercer a 
política de forma justa, redistribuindo renda e DIMINUINDO DESIGUALDADE SOCIAL 
!!! Que tal fazer política pública baseada em evidência? Desde quando falta de 
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estacionamento figura como problema importante para brasilienses? Que tal finalizar 
o metrô???? 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 352w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Martin 

CONTRIBUIÇÃO 
Oii, bom dia sou gerente do la gioconda restaurante e pizzaria, na 102 sul RUAS DAS 
FARMÁCIAS,  gostaria de saber se o estacionamento residencial, vai ser privatizado 
também?? 
 
Obrigado 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
As quadras residenciais no setor Ipê Amarelo estão incluídas no escopo da 
concessão, incluindo a SQS 102. 
 
Nº: 353w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Maurício Lage 

CONTRIBUIÇÃO  
Oi 

Venho manifestar contrário a cobrança de estacionamento público  

Sou síndico de 4 blocos 

Sqs 114 bloco c 

Sqs 114 bloco F 

Sqs 114 bloco H 

Sqs 208 bloco J 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 354w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Maurício N. Fujiyama 

CONTRIBUIÇÃO  
Bom dia! 

Esta audiência NÃO deveria estar sendo realizada neste momento de pandemia! 

Além disso, antes dessa discussão se aprofundar, é necessário discutir a melhoria da 

mobilidade urbana (transportes públicos; infraestrutura de mobilidade - ciclovias, 

ciclofaixas, calçadas adequadas, etc). 
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A cobrança em áreas residenciais e mistas carece de discussão mais detalhada 
devido a diversas peculiaridades, tais como unidades residenciais sem garagem, 
setores com vagas insuficientes para as unidades residenciais, forma de controle de 
uso (como garantir vagas para os residentes, por exemplo). 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 
 
Nº: 355w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Maurício Prado 

CONTRIBUIÇÃO  
Estacionamento rotativo não beneficia ninguém, única coisa que benéfica é melhora 

transporte público com integração somente. 

RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 356w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Maurilio Santinello 

CONTRIBUIÇÃO  
Não a privatização dos estacionamentos 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
 
Nº: 357w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Mauro Rogério 

CONTRIBUIÇÃO  
Não à privatização dos estacionamentos 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
 
Nº: 358w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Max Rezende 

CONTRIBUIÇÃO  
Somos contra o Projeto e implementação de estacionamento rotativo zona verde em 
áreas residenciais. 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 359w 
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NOME DO CONTRIBUINTE: Melissa Dias 

CONTRIBUIÇÃO  
NÃO à cobrança nos estacionamentos públicos de Brasília! Não temos serviço de 
transporte público adequado na cidade e que permita que tenhamos menos uso de 
veículos particulares! Não há como prejudicar ainda mais a população com uma 
proposta dessas! Melissa Dias 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 360w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Melissa Panhol Bayma 

CONTRIBUIÇÃO  
POSICIONAMENTO SOBRE ESTACIONAMENTO PAGO NAS ÁREAS PÚBLICAS 
Eu, Melissa Panhol Bayma, celular 984648960, venho manifestar meu 
posicionamento contrário à cobrança de estacionamento nas áreas públicas do DF, 
notadamente nas quadras da ASA NORTE e ASA SUL, sejam nas áreas comerciais 
externas ou nas áreas internas de moradia.  
 
O GDF não pode impor esse fardo aos cidadãos SEM ANTES garantir um sistema 
público, integrado e eficiente de transporte coletivo, digno da Capital da República. 
Faz-se necessário a implantação de um sistema radial de mobilidade urbana no DF, 
em direção ao Plano Piloto, utilizando trilhos leves e veículos seguros, leves e 
confortáveis, de forma a favorecer a migração do carro para veículos coletivos, bem 
como oferecendo qualidade urbanística e paisagística aos seus usuários. Esse 
sistema deve ser baseado na alteração da matriz energética de combustível fóssil 
para energias limpas e não poluentes ambientalmente.  
 
Entendemos que o modelo de gestão baseado em concessão a iniciativa privada da 
exploração de estacionamentos é desnecessário, imprudente e oneroso, visto que os 
investimentos para a implantação das vias públicas e demarcação das vagas já foram 
realizadas pelo GDF ao longo da construção de Brasília até os dias atuais.  
 
Faz- se necessário sim, o desenvolvimento de estudos para a constituição de um 
Órgão Publico que se configure em uma Autoridade Única Organizadora do 
Transporte e Mobilidade na Brasília Metrópole, que planeje e execute uma integração 
dos vários modais de transporte internos no Distrito Federal e com as cidades do 
entorno. 
 
Precede quaisquer estudos de cobrança de estacionamento no Plano Piloto a 
realização de investimentos e a implantação prioritária e urgente dos seguintes 
projetos:  
• Expansão do Metro até o final da Asa Norte e sua continuidade por meio de VLT 
para as cidades na região norte do DF.  
• Implantar o VLT na W3, L2 e Eixo Monumental, ambos de forma circular, mas 
integrado, substituindo completamente os Ônibus, que deverão se deslocar para 
outras vias.  
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• Executar o previsto no programa "Brasília Integrada" do BID/GDF, que propõe 
“Terminais de Integração Metrô/VLT/Ônibus/Automóveis” nas pontas das Asas Sul e 
Asa Norte, com amplos estacionamentos gratuitos;  
• Implantar uma rede transversal de micro-ônibus elétricos de vizinhança (cruzando o 
Plano Piloto no sentido Leste-Oeste) ligando as quadras, desde 800 às quadras 900.  
• Completar e integrar as ciclovias e ciclo faixas, construindo bicicletários em praças 
e pontos de ônibus, edifícios públicos e comerciais e fortalecer sistema compartilhado 
de bicicletas e patinetes.  
• Quanto ao transporte individual, incentivar alternativas sustentáveis e 
compartilhadas. 
 
O agravante dessa proposta de Zona Verde, além da privatização dos 
estacionamentos públicos, é a terceirização da fiscalização e aplicação de multas 
também aparentemente ser privatizada. Isso impediria a reversão desses recursos 
para apoio a execução de projetos inovadores de REESTRUTURAÇÃO do sistema 
de transporte do Distrito Federal e de sua Área Metropolitana.  
 
Essa privatização dos estacionamentos públicos com terceirização da fiscalização e 
cobrança de multas trará pesado ônus e transtornos aos moradores do DF e região 
que se deslocam diariamente ao centro da capital.  
 
Trará, ademais, custo cruel ao orçamento familiar dos assalariados já obrigados a 
manter oneroso carro individual e a enfrentar penosos congestionamentos, devido à 
ausência de transporte coletivo decente pela omissão do poder público, ao longo de 
décadas. 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 
Cumpre diferenciar privatização de concessão, como foi explicado na Audiência 

Pública. 

Com relação às quadras residenciais, destaca-se que o Projeto prevê cobrança 

apenas em horário comercial e isenção para moradores, com objetivo de inibir que 

automóveis estacionem nas quadras residenciais para acessar as comerciais, como 

já ocorre hoje em muitas quadras. 

O Projeto não prevê terceirização da fiscalização, mantendo todos as prerrogativas 

do Poder Público, conforme foi explicado na Audiência Pública. 

Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

 
 
Nº: 361w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Melissa Tokarski 
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CONTRIBUIÇÃO  
Ao Semob/GDF Assunto: Manifestação contrária ao Projeto Zona Verde  
Prezados Senhores, Venho manifestar-me contra o Projeto Zona Verde, uma vez que 
não há no Distrito Federal um transporte público de qualidade, que possa atender a 
todos os cidadãos e que ligue de forma eficiente todas as Regiões Administrativas ao 
Plano Piloto, ao passo que o Projeto limitará a permanência de veículos no Plano 
Piloto, quase que de forma indiscriminada, independentemente de sua origem (se do 
Plano Piloto ou de outras RA ou cidades - Como exigir um tempo máximo de 
permanência para os moradores!?).  
 
Ademais, o Projeto transferirá uma competência do Governo ao setor privado – a essa 
empresa concessionária o direito de fiscalizar e multar os cidadãos (“infratores”) em 
áreas públicas.  
 
Sinto uma falta de transparência em relação a medida. Há ainda que esclarecer a 
população do DF se:  
- Houve um estudo para identificar o problema (medidas semelhantes e seus 
resultados na solução do problema, melhores práticas) e alternativas de solução 
(viabilidade de construção de prédios de estacionamentos privados, estudo de criação 
de novas áreas para estacionamentos, entre outras);  
- Foi feita Análise de Impacto Regulatório (AIR) para o caso;  
- Quais são os custos e benefícios da medida (não está claro se a relação 
custo/benefício é positiva);  
- Onde serão empregados os recursos advindos da medida (será voltado para 
implantação de novas soluções para o problema?)  
- Há ou não um alinhamento das políticas públicas – p. ex.: (i) concessão de licenças 
a automóveis sem limitação de quantidade, e depois inviabiliza deixá-los 
estacionados; (ii) há projeto também (ou haverá) para a implantação de sistema de 
transporte público de qualidade no Distrito Federal, com ampliação do metrô até a Asa 
Norte, a implantação do VLT, na W3 e na L2 Sul; a construção de terminais de 
integração, entre os diferentes meios de transportes públicos; a integração das 
ciclovias e ciclofaixas e construção de bicicletários em praças e pontos de ônibus; e 
implantação de rede transversal de ônibus de vizinhança, interligando as quadras 800 
às quadras 900 (ou a medida apenas onerará os condutores, principalmente 
trabalhadores e moradores?); o transporte público está pronto para atender a 
população que passará a utilizá-lo (acredito que não esteja pronto nem para atender 
a demanda atual). 
 
Em relação às 4 zonas que serão criadas, de acordo com o Projeto, cabe lembrar que:  
- A Zona Ipê Amarelo abrangerá áreas onde há comércios e residências, como as 
quadras residenciais e comerciais do Plano Piloto. Nelas, moradores da quadra terão 
direito à isenção de pagamento de um carro estacionado em vaga pública. Se houver 
mais de um carro por moradia, será cobrado o estacionamento. O período máximo de 
permanência previsto é de duas horas, e a taxa será de R$ 2,00 por hora, para carros, 
e R$ 1,00, para motos.  
- A Zona Ipê Roxo é composto pelo Eixo Monumental e quadras próximas, como 
setores bancários e comercial norte e sul e o setor de rádio e televisão. Nele, a 
permanência máxima permitida será de 5h, e a taxa será de R$ 5 por hora, para 
carros, e a metade do valor, para motos.  
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- A zona denominada Ipê Rosa será composta de bolsões de estacionamento 
próximos a autarquias e prédios públicos do Plano Piloto. O período máximo de 
permanência será de 12 horas, e os valores serão de R$ 5 por hora, para carros, e 
R$ 2,5, para motos.  
- Por fim, a Zona Ipê Branco compreenderá bolsões de estacionamentos próximos a 
transportes públicos e coletivos. O período máximo de permanência será de 18 horas, 
e o valor previsto é de R$ 0,50 por hora, para carros e motos. 
(https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2020/07/29/interna_cidad
esdf,876597/zona-verde-lideres-comunitarios-criticam-estacionamento-rotativo-
pago.shtml) Em meu entendimento, se o problema é a falta de vagas, essa medida 
não é solução. Além disso, antes de mais nada, é preciso mais transparência, mais 
esclarecimento e convencimento da população sobre a eficácia da medida.  
Melissa Tokarski 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 

O Projeto não prevê terceirização da fiscalização, mantendo todos as prerrogativas 

do Poder Público, conforme foi explicado na Audiência Pública. 

Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

Análises de Impacto Regulatório se aplicam a proposições normativas, já concessões 

requerem Estudos de Viabilidade. 

Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 

 
 
Nº: 362w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Mharta 

CONTRIBUIÇÃO  
Olá, somos moradores Asa Norte  

Soube que existe processo de privatização estacionamento. 

Que absurdo é esse? 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 363w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Milena 

CONTRIBUIÇÃO  
Olá, bom dia!  

Sobre o ponto q eu assisti do debate:  
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se o objetivo é deixar as vagas rotativas, usando um app, dá pra conceder 1 hora de 

estacionamento grátis por dia pra cada carro. Aí as vagas comerciais ficam mais 

rotativas. 

Essa projeto é um completo absurdo! Fere o tombamento de Brasília! E o comércio 
será mais prejudicado, pois as pessoas não vão querer circular pelas quadras, além 
de prejudicar os moradores também! 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
Foram acatadas sugestões para aumentar tolerância mínima (proposta inicial 10 
minutos). 
 
Nº: 364w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Milena Mudrinic 

CONTRIBUIÇÃO  
NÃO 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 365w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Milton 

CONTRIBUIÇÃO  
É um absurdo um projeto desse que só vem prejudicar a população, somos todos 
terminantemente contra essa cobrança absurda aqui em casa 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 366w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Mírian 

CONTRIBUIÇÃO  
Mandei por WhatsApp a mensagem: Concordo com o CCAS e o CCAN que defendem 
que o GDF estabeleça uma política de mobilidade urbana sustentável, que priorize o 
transporte público e a adoção de novas matrizes energéticas em substituição aos 
combustíveis fósseis e consideram que, a exemplo das grandes cidades do mundo, o 
governo não pode punir o transporte individual sem antes garantir um eficaz e amplo 
sistema de transporte coletivo, digno da Capital da República. Portanto, antes de 
impor esse fardo aos cidadãos, e somente onde for necessário, o GDF precisa: • Levar 
o Metrô até a Asa Norte; • implantar o VLT na W3 e L2, substituindo os Ônibus, que 
deverão se deslocar para outras vias; • construir os Terminais de Integração 
Metrô/VLT/Ônibus/Automóveis nas pontas das Asas Sul e Norte, com amplos 
estacionamentos gratuitos; • implantar uma rede transversal de ônibus de vizinhança 
(cruzando o Plano Piloto no sentido Leste-Oeste) ligando as quadras 800 às quadras 
900; • completar e integrar as ciclovias e ciclofaixas, e construir bicicletários em várias 
Praças e pontos de ônibus, com o sistema de bicicletas compartilhadas; • incentivar 
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outras alternativas de transporte, como o sistema de automóveis compartilhados, 
presentes em algumas cidades do mundo e do Brasil, isentos da cobrança de 
estacionamentos públicos. 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

 
Nº: 367w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Moema Pereira Carvalho 

CONTRIBUIÇÃO  
No caso da cobrança de estacionamento na pauta de mobilidade me manifesto contra 
a cobrança de estacionamento nos moldes propostos... Antes de cobrar por 
estacionamento o GDF deve oferecer transporte e locomoção de qualidade por todo 
o DF. A oferta atual está longe de atender as necessidades da população. Moema 
Pereira Carvalho 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 368w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Moisés Andrade 

CONTRIBUIÇÃO  
Meu voto é NÃO. Como morador de Brasília quero manifestar a minha indignação com 
mais uma cobrança do GDF para a população. Sou contra a cobrança de taxa de 
estacionamento público. Não vejo propósito positivo nesse projeto, apenas mais um 
imposto. 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 369w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Morgana Bruno 

CONTRIBUIÇÃO  
Boa tarde! Um absurdo a privatização dos estacionamentos! Vão pagar o conserto 

dos carros danificados nos estacionamentos? Arranhões, vidros quebrados, batidas, 

furtos??? 

RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
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Em análise comparativa com outras concessões de estacionamentos rotativos em vias 
públicas, tem-se como regra que a concessionária pode ser acionada somente se tiver 
responsabilidade pelo dano. Entretanto, a regularização e readequação dos 
estacionamentos contribuirá para inibir eventuais danos aos veículos, por exemplo 
pela utilização de câmeras e pela presença de funcionários da concessionária.   
 
Nº: 370w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Munira 

CONTRIBUIÇÃO  
Este projeto tem que ser bem explicado para a comunidade. Não pode colocar tudo 
em um mesmo “pacote”. Claro que há necessidade em algumas zonas mas nas áreas 
residenciais é um ABSURDO!!!!!!!!!!! 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
 
Nº: 371w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Nádia 

CONTRIBUIÇÃO  
Gostaria de saber se houve estudos de impacto econômico da implantação da zona 

verde, em decorrência da necessidade de vagas e, até mesmo, permanência na vaga 

por até 8h, de profissionais liberais que possuem escritórios nos Setores Comerciais. 

E qual o impacto econômico nas Quadras nas quais há bares e restaurantes em que 

os clientes e funcionários precisem permanecer nas vagas por mais de 2h. A 

Secretaria está implementando medida que desestimula a procura de profissionais 

liberais e serviços do comércio local nas áreas do faixa verde, onde os prédios são 

antigos e raramente possuem garagens. 

O zona verde também pega a área hospitalar. Houve estudo sobre isso tb? Como fica 
quem precisa de atendimento e demora mais que o limite? Um absurdo essa iniciativa 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 377w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Nelsa de Souza 

CONTRIBUIÇÃO  

Boa tarde! Penso ser um absurdo a cobrança  de estacionamento em Brasília . Esta 

cidade exige a locomoção por meio de veiculos tanta pela distância  como pela falta 

de alternativas de uso do sistema de transporte publico. Brasília  é uma  cidade o 

transporte público nem chega a todas as áreas .  

A exemplo desta realidade, quem está  na w-3 , precisa ir pra quadras 200, como 

chegar, se nao  for por carro próprio?. Além  de ferir o projeto inicial de nossa capital,o 

Relatório Anexo - Contribuições e Respostas (Rev Site) (53442389)         SEI 00090-00014697/2020-22 / pg. 236



 

de liberdade, não  ter nem grades.  Agora com este projeto, instituir limitações  , 

mesmo que não  sejam fisicas, terão  as restrições  imaginárias .  

Pagar por estacionamento, inclusive nas áreas  residenciais  é  o máximo de abuso. 

Imagine um funcionário,  que trabalha como porteiro, chega às 7h e sai às  19h, ter 

que pagar pra estacionar seu carro? Só no pagamento desta taxa vai grande parte ou 

quase todo o seu salário . Não  é justo, nao é viável.  

Outra questão  é  a destinação da arrecadação . Pra onde  vai? Governo sempre 

favorecendo seus aliados  e a população  fica a ver navios.  

Os professores há  anos não  recebem reajuste de salários , bem como outras 

categorias. Porque o governo não  se preocupa mais com a população ?  

So lembrando, os brasilienses pagaram os impostos obrigatórios  neste ano com 

aumentos significativos.  Por esses motivos sou completamente contra cobrança de 

estacionamento em Brasilia. 

Conto com nossos representantes distritais pra não  deixarem passar um projeto 
100% contra a população . Atenciosamente. Nelsa de Souza. 
 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 
Com relação à destinação dos recursos, foram acatadas as contribuições, conforme 
item 2.2 deste Relatório, para que se proponha adequação da legislação distrital à 
Política Nacional de Mobilidade Urbana de forma que os recursos arrecadados em 
concessões de mobilidade sejam direcionados a investimentos no próprio sistema de 
mobilidade. 
 
Nº: 373w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Nome não identificado 

CONTRIBUIÇÃO  
É um absurdo implantar estacionamento nas quadras residenciais!! 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 374w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Nome não identificado 

CONTRIBUIÇÃO  
Essa cobrança e um absurdo! No dia em que o DF tiver transporte público se poderá 
pensar em estacionamento. Um metrô ridículo, uns ônibus horrorosos, sem ciclovia 
decente. Impossível! Repensem. 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
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Nº: 372w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Nome não identificado 

CONTRIBUIÇÃO  
NÃO à privatização dos estacionamentos 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 375w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Nome não identificado 

CONTRIBUIÇÃO  
Não concordo com a cobrança de estacionamento. É abusivo com o contribuinte. Até 
pq não teremos direito a indenização em caso de dano ou furto do veículo. Quem quer 
cobrar tem que ter responsabilidade civil também 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 376w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Nome não identificado 

CONTRIBUIÇÃO  
Contra 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 378w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Nome não identificado 

CONTRIBUIÇÃO  
NÃO AO PROJETO DE LEI DA ÁREA PÚBLICA 

RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 379w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Nome não identificado 

CONTRIBUIÇÃO  
Absurdo essa taxa sem ter uma contrapartida e melhora no transporte público  

Precisamos de melhoria no transporte para poder deixar o carro em casa. 

E quando houver furto dos pneus e dos veículos a empresa responsável pelas multas 

vai assumir a responsabilidade?? 

E a manutenção das quadras que hoje é feita pelas prefeituras bairro? 
 
RESPOSTA 
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A SEMOB agradece a manifestação. 
Em análise comparativa com outras concessões de estacionamentos rotativos em vias 
públicas, tem-se como regra que a concessionária pode ser acionada somente se tiver 
responsabilidade pelo dano. Entretanto, a regularização e readequação dos 
estacionamentos contribuirá para inibir eventuais danos aos veículos, por exemplo 
pela utilização de câmeras e pela presença de funcionários da concessionária.   
 
 
Nº: 380w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Nome não identificado 

CONTRIBUIÇÃO  
Sou contra a criação da Zona Verde nas quadras residenciais do Plano Piloto, pois, 

não temos transporte público suficiente para atender a população.Sou a favor que a 

zona verde seja instalada apenas nas quadras comerciais e SCS,SCN e outros 

setores não residenciais.Como moradora da ASA SUL estaciono meu carro na porta 

de casa e acho injusto pagar por isso.Já temos despesas demais. 

Zona Verde nas quadras residenciais NÃO! 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. O Projeto prevê isenção para moradores. 
 
Nº: 381w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Nome não identificado 

CONTRIBUIÇÃO  
Não 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 382w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Norma 

CONTRIBUIÇÃO  
Não, não, não ao estacionamento rotativo, zona verde. 

Moradores da 416 Norte. 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 383w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Nylton 

CONTRIBUIÇÃO  
Bom dia. Não a cobrança de estacionamento nas áreas residenciais. 

RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
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Nº: 384w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Odilio Neto 

CONTRIBUIÇÃO  
Bom dia estou acompanhando a Live e é claro a insatisfação do pessoal com relação 
a essa questão de zona verde. Nós não queremos a maior parte da população não 
quer isso. A voz do povo é a voz de Deus. Cobrar estacionamento não vai ter nenhuma 
benfeitoria para as pessoas, e sim um atraso. Além disto 30 anos para uma empresa 
ganhar dinheiro? Só 2 empresas? Não implantem isso, tiro no pé. 
 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
Foram acatadas as sugestões para redução do prazo da concessão. 
 
Nº: 385w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Oldack Matos 

CONTRIBUIÇÃO  
Não concordo com o projeto zona verde. 

É desrespeito com a população do DF 

Que já paga uma alta carga tributária 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 386w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Orivam Ibiapina 

CONTRIBUIÇÃO  
Bom dia. Sou Orivam Ibiapina, auditor do TCDF. Foi apresentado uma preocupação 
com disponibilização de várias formas de pagamento. Mas isso eleva bastante os 
custos. Parquímetros e totens são caros e bastantes sujeitos a vandalização. Por 
conta disso, experiências de outras cidades, não usam parquímetros e totens e 
apenas o aplicativo e/ou site. Os impactos desses custos devem ser avaliados, 
principalmente no prazo da concessão, que destoa um pouco dos prazos de contratos 
correlatos. Como citado, São Paulo, com metade das vagas do DF, teve prazo de 15 
anos. 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
Com relação aos parquímetros, por ora entendeu-se pela sua manutenção no projeto, 
para que se avalie melhor eventuais transtornos para o pagamento pelo usuário. 
Entretanto, esse ponto poderá ser aprofundado nas próximas etapas do projeto, 
inclusive alterações decorrentes da Consulta como a sugestão de venda de créditos 
pelos Guardadores e Lavadores Autônomos cadastrados junto ao GDF. 
Foram acatadas as sugestões para redução do prazo da concessão. 
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Nº: 387w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Orywa 

CONTRIBUIÇÃO  
Uma idéia tão inoportuna e escrota como está não deveria nem ter sido parida, quanto 
mais ser "pesquisada". 
 
São mais de cinco meses de trabalho para pagar "impostos", sem  a devida 
contrapartida. No Plano, os estacionamentos entre blocos, só tem, em grande parte, 
a iluminação dos pilotis, que tal, antes, pelo menos, ilumina-los e, cortar as despesas, 
regalias, dos três poderes. Ainda não engoli, um deputado não ser exemplarmente 
punido por assinar o ponto estando nos USA. 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 388w 
NOME DO CONTRIBUINTE: OSMAR LOPES GOMES 

CONTRIBUIÇÃO  
Meu nome é OSMAR LOPES GOMES, RG: 242535 - SSP/DF e o meu CPF: 

127581911-72. 

A população de Brasília está sendo surpreendida por mais uma tentativa de 
exploração por parte do GDF. Refiro -me ao Projeto do Governador Ibaneis, com o 
objetivo de cobrar vagas nos estacionamentos Comerciais e residenciais de Brasília. 
Isso é mais um absurdo que presenciamos e que não concordamos de maneira 
alguma. Basta as cobranças absurdas de Impostos que pagamos, diariamente, sem 
que tenhamos nenhum Retorno. Podemos comprovar a falta de Retorno observando 
o Caos que se instalou na Saúde, com pessoas morrendo a míngua nos nos Hospitais 
Públicos; a falta de segurança que tem proporcionado inúmeros crimes todo dia, dos 
mais simples a assassinatos sem limites; nossas pistas e estradas estão esburacadas, 
causando acidentes e mortes no trânsito. Procurem aplicar melhor os recursos que 
recebem do Povo de Brasília. Esse é o dever do GDF e o nosso direito. 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 389w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Otamir Castro 

CONTRIBUIÇÃO  
Gostaria de manifestar minha discordância quanto à cobrança em estacionamento de 
vaga pública. Precisamos, na verdade, é de uma política eficiente de transporte 
público em Brasília e no Distrito Federal. Já pagamos muitos impostos. A CL e o 
Governador não podem onerar ainda mais o cidadão. 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
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Nº: 390w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Palmer 

CONTRIBUIÇÃO  
Bom dia Sou até a favor da cobrança de estacionamento nos setores comerciais 
desde que aquela bagunça seja organizada.  
 
Mas sou TOTALMENTE CONTRA a cobrança nas quadras residenciais pois isso não 
faz o menor sentido 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
Com relação às quadras residenciais, destaca-se que o Projeto prevê cobrança 

apenas em horário comercial e isenção para moradores, com objetivo de inibir que 

automóveis estacionem nas quadras residenciais para acessar as comerciais, como 

já ocorre hoje em muitas quadras. 

 
Nº: 391w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Patrícia Caroline 

CONTRIBUIÇÃO  
Eu, Patrícia Caroline, 753.879.721-15, residente à SQN 316, Bloco D, voto NÃO ao 
Projeto Zona Verde do GDF! 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 392w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Patricia Chaves 

CONTRIBUIÇÃO  
Absurdo esse projeto  

Isso é um abuso 

Isso não pode ser aprovado 

Por que o chat da audiência esta bloqueado? 

Reprovo como cidadã brasileira 

Patricia Chaves e sou contra esse projeto de estacionamento rotativo - zona verde. 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 393w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Patrícia Esteves Taroni de Oliveira 

CONTRIBUIÇÃO  
Nome: Patrícia Esteves Taroni de Oliveira Sou contra o projeto de estacionamento 
rotativo - zona verde. 
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RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 394w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Patrícia Gimenes 

CONTRIBUIÇÃO  
Não concordo com a cobrança de estacionamento público. 

RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 395w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Patrícia Rosa Ferreira 

CONTRIBUIÇÃO  
O meu voto é NÃO! Eu, Patrícia Rosa Ferreira, sou totalmente contra ao projeto de 
privatização dos estacionamentos públicos do GDF. 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 396w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Paula 

CONTRIBUIÇÃO  
NÃO 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 397w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Paula Kimie 

CONTRIBUIÇÃO  
Bom dia! A respeito do projeto que quer aprovar a cobrança de taxa para vagas 
residenciais e comerciais no plano piloto eu voto NÃO!!!!! Eu sou contra a adoção 
dessa medida nas áreas residenciais uma vez que as vagas em sua grande maioria 
são destinadas aos morados de seus respectivos prédios. Sendo assim uma medida 
descabida para famílias que possuem mais de um veículo particular a cobrança de 
mais esse valor, além de inúmeros impostos que já são pagos ao Governo. Além do 
mais, as vagas residências consideradas “públicas” não recebem o mesmo tipo de 
tratamento que as demais áreas públicas do plano piloto, pois não há patrulhamento 
na seara da segurança nas quadras residenciais, bem como quem dá a manutenção 
das pinturas e metragem das vagas é o síndico de cada bloco com verba dos 
condôminos. 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
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Nº: 398w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Paula L. Diniz 

CONTRIBUIÇÃO  
Olá! Voto contra a privatização e estacionamento rotativo! 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 399w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Paulo 

CONTRIBUIÇÃO  
FORA PRIVATIZAÇÃO DAS ÁREAS PÚBLICAS!!! 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 400w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Paulo Espeto 

CONTRIBUIÇÃO  
Não contra a privatização e cobrança em área pública 

RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 401w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Paulo Henrique do Nascimento Lima 

CONTRIBUIÇÃO  
POSICIONAMENTO SOBRE ESTACIONAMENTO PAGO NAS ÁREAS PÚBLICAS  
Eu, Paulo Henrique do Nascimento Lima, celular 61 98628****, venho manifestar meu 
posicionamento contrário a cobrança de estacionamento nas áreas públicas do DF, 
notadamente nas quadras da ASA NORTE e ASA SUL, sejam nas áreas comerciais 
externas ou nas áreas internas de moradia.  
 
O GDF não pode impor esse fardo aos cidadãos SEM ANTES garantir um sistema 
público, integrado e eficiente de transporte coletivo, digno da Capital da República. 
Faz-se necessário a implantação de um sistema radial de mobilidade urbana no DF, 
em direção ao Plano Piloto, utilizando trilhos leves e veículos seguros, leves e 
confortáveis, de forma a favorecer a migração do carro para veículos coletivos, bem 
como oferecendo qualidade urbanística e paisagística aos seus usuários. Esse 
sistema deve ser baseado na alteração da matriz energética de combustível fóssil 
para energias limpas e não poluentes ambientalmente.  
 
Entendemos que o modelo de gestão baseado em concessão a iniciativa privada da 
exploração de estacionamentos é desnecessário, imprudente e oneroso, visto que os 
investimentos para a implantação das vias públicas e demarcação das vagas já foram 
realizadas pelo GDF ao longo da construção de Brasília até os dias atuais.  
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Faz- se necessário sim, o desenvolvimento de estudos para a constituição de um 
Órgão Publico que se configure em uma Autoridade Única Organizadora do 
Transporte e Mobilidade na Brasília Metrópole, que planeje e execute uma integração 
dos vários modais de transporte internos no Distrito Federal e com as cidades do 
entorno. 
 
Precede quaisquer estudos de cobrança de estacionamento no Plano Piloto a 
realização de investimentos e a implantação prioritária e urgente dos seguintes 
projetos:  
• Expansão do Metro até o final da Asa Norte e sua continuidade por meio de VLT 
para as cidades na região norte do DF.  
• Implantar o VLT na W3, L2 e Eixo Monumental, ambos de forma circular, mas 
integrado, substituindo completamente os Ônibus, que deverão se deslocar para 
outras vias.  
• Executar o previsto no programa "Brasília Integrada" do BID/GDF, que propõe 
“Terminais de Integração Metrô/VLT/Ônibus/Automóveis” nas pontas das Asas Sul e 
Asa Norte, com amplos estacionamentos gratuitos;  
• Implantar uma rede transversal de micro-ônibus elétricos de vizinhança (cruzando o 
Plano Piloto no sentido Leste-Oeste) ligando as quadras, desde 800 às quadras 900.  
• Completar e integrar as ciclovias e ciclo faixas, construindo bicicletários em praças 
e pontos de ônibus, edifícios públicos e comerciais e fortalecer sistema compartilhado 
de bicicletas e patinetes.  
• Quanto ao transporte individual, incentivar alternativas sustentáveis e 
compartilhadas. 
 
O agravante dessa proposta de Zona Verde, além da privatização dos 
estacionamentos públicos, é a terceirização da fiscalização e aplicação de multas 
também aparentemente ser privatizada. Isso impediria a reversão desses recursos 
para apoio a execução de projetos inovadores de REESTRUTURAÇÃO do sistema 
de transporte do Distrito Federal e de sua Área Metropolitana.  
 
Essa privatização dos estacionamentos públicos com terceirização da fiscalização e 
cobrança de multas trará pesado ônus e transtornos aos moradores do DF e região 
que se deslocam diariamente ao centro da capital.  
 
Trará, ademais, custo cruel ao orçamento familiar dos assalariados já obrigados a 
manter oneroso carro individual e a enfrentar penosos congestionamentos, devido à 
ausência de transporte coletivo decente pela omissão do poder público, ao longo de 
décadas. 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 
Cumpre diferenciar privatização de concessão, como foi explicado na Audiência 

Pública. 

Com relação às quadras residenciais, destaca-se que o Projeto prevê cobrança 

apenas em horário comercial e isenção para moradores, com objetivo de inibir que 

automóveis estacionem nas quadras residenciais para acessar as comerciais, como 

já ocorre hoje em muitas quadras. 
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O Projeto não prevê terceirização da fiscalização, mantendo todos as prerrogativas 

do Poder Público, conforme foi explicado na Audiência Pública. 

Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

 
Nº: 402w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Paulo Ramon Mocelin 

CONTRIBUIÇÃO 1 
Boa tarde 

Meu nome é Paulo Ramon Mocelin CPF 56407238153. Sou contrário à proposta de 
privatização das vagas de estacionamento público inclusive as de dentro das quadras 
de Brasília 
 
Sugestão é a volta dos zebrinhas nas entrequadras para que os moradores não 

precisem sair com seus carros para fazer compras nas entrequadras assim surgirá 

mais vagas nas entrequadras. 

Necessitamos de mais linhas de metrô em todo o DF inclusive na asa Norte antes de 
investir nessa iniciativa. 
 
CONTRIBUIÇÃO 2 
Sou contra! Voltem primeiro a oferecer os zebrinhas antes de fazer o estacionamento 

rotativo 

Não! Ao tempo de permanência máxima.  Os idosos que têm baixa mobilidade seriam 

os mais atingidos 

Sugestão ter dois carros para isenção. 

Estranho é desativar o chat impedindo a participação da população no debate 

Ativem o chat... 

 
CONTRIBUIÇÃO 3 
Ipê rosa a minha sugestão é mudar o horário de cobrança de 8h as 18h 

Sugestão no estacionamento da esplanada dos ministérios colocar cobertura com 

telhado com energia solar e pontos de carregamento elétrico. A solar pra gerar energia 

para os prédios próximos e a elétrica para carregar carros elétricos. 

😡sugestão a zona do ipê rosa. 

*A cobertura com telhado acima é para os carros estacionados no local. 
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Sugestão a concessionária nao deverá fazer publicidade no local e terá que oferecer 

segurança dos veículos e indenizará o dono do carro quando houver furto ou 

destruição do veículo quando houver manifestação. 

Pra zona ipê rosa 

 
CONTRIBUIÇÃO 4 
Sugestão: cobrar também dos moradores do Noroeste, Octogonal e Cruzeiro Novo e 
Velho. 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 
Com relação às quadras residenciais, destaca-se que o Projeto prevê cobrança 

apenas em horário comercial e isenção para moradores, com objetivo de inibir que 

automóveis estacionem nas quadras residenciais para acessar as comerciais, como 

já ocorre hoje em muitas quadras. 

Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

A cobertura de vagas deve respeitar a legislação e tombamento, assim como a 
publicidade. 
Quanto à inclusão de outras regiões, estas podem ser objeto de futuras novas rodadas 
de licitação, já incorporando o aprendizado. 
 
Nº: 403w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Paulo Roberto Saback de Macedo 

CONTRIBUIÇÃO  
Eu, Paulo Roberto Saback de Macedo, CPF 71418628700, residente na SHIS QI 17 
cj 13 casa 8 voto Não ao projeto Zona Verde do GDF. 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 404w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Paulo Tasso 

CONTRIBUIÇÃO  
Não a privatização! 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 405w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Pedro Ferreira.  
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CONTRIBUIÇÃO  
Bom dia. Sou morador da asa norte e sou contra a cobrança por estacionamento em 
vagas públicas. Não tenho problemas para encontrar vagas pela cidade o que me diz 
que ainda não passamos, na maior parte das regiões, por uma sobrecarga de 
veículos. Além disso acredito firmemente que se houvesse essa sobrecarga a 
resposta do GDF deveria ser no sentido de incentivar o uso de transporte público(que 
precisa ser melhorado) e alternativo (como transporte escolar, bicicleta e até 
caminhas). No contato com vizinhos e amigos percebo uma unanimidade pelo 
posicionamento contrário a essa cobrança e espero que o GDF ouça nossas vozes e 
abandone essa ideia e direcione medidas para a educação da população por uma 
melhora no transporte. Atenciosamente, Pedro Ferreira.  
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 406w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Pedro Gomes 

CONTRIBUIÇÃO  
Contra a cobrança de estacionamento público Nas residenciais. 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 407w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Pedro Henrique Monteiro Nóbrega Vaz 

CONTRIBUIÇÃO  
Eu, Pedro Henrique Monteiro Nóbrega Vaz, 722.575.981-72, residente à SQN 316, 
Bloco D, voto NÃO ao Projeto Zona Verde do GDF! 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
 
Nº: 408w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Pedro Paulo 

CONTRIBUIÇÃO  
Sou contra a privatização das vagas 

RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
 
Nº: 409w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Prefeitura Comunitária da SQN 108  

CONTRIBUIÇÃO  
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Venho pelo presente, na qualidade de Prefeito da Prefeitura Comunitária da 108 

Norte, nos manifestar totalmente CONTRA a implantação do projeto Estacionamento 

Rotativo Zona Verde.  

É um absurdo realizar uma audiência Pública sobre um assunto tão importante como 
esse, em pleno período de isolamento social em um local que não comporta o público 
interessado, com limitação de número de participantes. Isso é um acinte a inteligência 
dos cidadãos, além de ser totalmente ilegal. 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 410w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Prefeitura da 314 Sul e outras lideranças 

CONTRIBUIÇÃO 1 
Para essa audiência pública, segue a posição de muitas lideranças do Plano Piloto 

que não concordam com os termos da proposta: 

COBRANÇA DE ESTACIONAMENTO EM ÁREAS PÚBLICAS DO PLANO PILOTO 

REFLEXÕES PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA 

31/07/2020 

1. A recessão econômica, resultado do Covid-19, e o prejuízo sobre várias atividades 

comerciais e de serviços ocasionaram o fim de inúmeras atividades. Logo, houve 

redução de veículos nas Quadras e Entrequadras.  O GDF não informou a sociedade, 

até o momento,  qual foi a perda de empregos e número de estabelecimentos 

fechados na RA Brasília, por exemplo? Pelo exposto: Por que o GDF, de forma 

intempestiva, e sem informações críveis, resolve, em plena pandemia, tratar de 

cobrança de veículos nas Superquadras em uma Audiência Pública muitíssimo mal 

divulgada?     

2. O momento não seria oportuno para que o GDF apresentasse à sociedade sua 

proposta para geração de empregos para o Pós-COVID? Será  que a solução usual 

de governantes, de provocar cobranças inoportunas e até indevidas, irá trazer 

recursos para se criar empregos formais, sem contar os empregos informais, os quais 

foram ceifados desde março  deste ano, quando a maioria das atividades econômicas 

foram suspensas pelo GDF?   

3. Em 30/7/2020, o Governo Federal fixou regras para tele trabalho (home office). 

Segundo o Ministério da Economia, a pandemia trouxe quase dois terços da força de 

trabalho do Executivo Federal para atuar em casa. Isso equivale a cerca de 360 mil 

servidores. Considerando que boa parte desse contingente poderá manter parte de 

suas atividades à distância, no Pós-Covid, I.e, o tele trabalho não será procedimento 

de exceção, feito de forma excepcional. Assim, fica latente que haverá queda 

significativa no uso de vagas na RA Brasília. Tendo este fato insofismável, indaga-se: 

Qual o motivo do GDF argumentar nesse momento ainda crítico a necessidade  de 

criar cobranças a mais aos cidadãos,  com a justificativa de falta de vagas e “ 
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reorganização dos espaços públicos”, uma vez que a nova realidade de Brasília ainda 

está sendo moldada? 

4. Inúmeras reportagens mostram mudanças substantivas no perfil de consumidores, 

que veem vantagem no uso de delivery e atividades remotas de serviços. Segundo 

pesquisa, feita pela consultoria Cushman&Wakefield, 73,8% das empresas brasileiras 

pretendem instituir home office como prática definitiva. Conforme pesquisa do 

aplicativo Mobills, gasto com delivery cresceu quase 100%. O aplicativo iFood indica 

também maior adesão dos brasileiros à tecnologia. Tudo indica que o poder no uso 

de app trouxe bons resultados e veio para ficar. Logo, isso se reflete também na 

tendência de menor circulação de veículos nas Superquadras. Sendo assim: Por que, 

de forma açodada, discutir vagas de estacionamento nas quadras residenciais e 

comerciais locais sem saber quais restaurantes, pequenas empresas e escritórios 

sobreviverão Pós-Covid, sendo que há várias lojas, em todas as Superquadras com 

avisos de ALUGA-SE? 

5. Por fim, não se constrói qq edificação pelo telhado; transporte e mobilidade na 

Capital Federal deveria ser tema de excelência; jamais definir-se o fins pelos meios 

uma vez que o País se encontra em profunda dificuldade! 

Com o texto acima, a Prefeitura da 314 Sul e outras muitas lideranças dizem NÃO à 

esse projeto de Zonas de estacionamentos nas quadras comerciais e residenciais! 

RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 411w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Prefeitura da SQS 314 

CONTRIBUIÇÃO 1 
COBRANÇA DE ESTACIONAMENTO EM ÁREAS PÚBLICAS DO PLANO PILOTO 
REFLEXÕES PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA 

 31/07/2020 

1. A recessão econômica, resultado do Covid-19, e o prejuízo sobre várias atividades 

comerciais e de serviços ocasionaram o fim de inúmeras atividades. Logo, houve 

redução de veículos nas Quadras e Entrequadras.  O GDF não informou a sociedade, 

até o momento,  qual foi a perda de empregos e número de estabelecimentos 

fechados na RA Brasília, por exemplo? Pelo exposto: Por que o GDF, de forma 

intempestiva, e sem informações críveis, resolve, em plena pandemia, tratar de 

cobrança de veículos nas Superquadras em uma Audiência Pública muitíssimo mal 

divulgada?     

 
CONTRIBUIÇÃO 2 
2. O momento não seria oportuno para que o GDF apresentasse à sociedade sua 

proposta para geração de empregos para o Pós-COVID? Será  que a solução usual 

de governantes, de provocar cobranças inoportunas e até indevidas, irá trazer 

recursos para se criar empregos formais, sem contar os empregos informais, os quais 
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foram ceifados desde março  deste ano, quando a maioria das atividades econômicas 

foram suspensas pelo GDF?   

 
CONTRIBUIÇÃO 3 
3. Em 30/7/2020, o Governo Federal fixou regras para tele trabalho (home office). 

Segundo o Ministério da Economia, a pandemia trouxe quase dois terços da força de 

trabalho do Executivo Federal para atuar em casa. Isso equivale a cerca de 360 mil 

servidores. Considerando que boa parte desse contingente poderá manter parte de 

suas atividades à distância, no Pós-Covid, I.e, o tele trabalho não será procedimento 

de exceção, feito de forma excepcional. Assim, fica latente que haverá queda 

significativa no uso de vagas na RA Brasília. Tendo este fato insofismável, indaga-se: 

Qual o motivo do GDF argumentar nesse momento ainda crítico a necessidade  de 

criar cobranças a mais aos cidadãos,  com a justificativa de falta de vagas e “ 

reorganização dos espaços públicos”, uma vez que a nova realidade de Brasília ainda 

está sendo moldada? 

 
 
CONTRIBUIÇÃO 4 
4. Inúmeras reportagens mostram mudanças substantivas no perfil de consumidores, 

que veem vantagem no uso de delivery e atividades remotas de serviços. Segundo 

pesquisa, feita pela consultoria Cushman&Wakefield, 73,8% das empresas brasileiras 

pretendem instituir home office como prática definitiva. Conforme pesquisa do 

aplicativo Mobills, gasto com delivery cresceu quase 100%. O aplicativo iFood indica 

também maior adesão dos brasileiros à tecnologia. Tudo indica que o poder no uso 

de app trouxe bons resultados e veio para ficar. Logo, isso se reflete também na 

tendência de menor circulação de veículos nas Superquadras. Sendo assim: Por que, 

de forma açodada, discutir vagas de estacionamento nas quadras residenciais e 

comerciais locais sem saber quais restaurantes, pequenas empresas e escritórios 

sobreviverão Pós-Covid, sendo que há várias lojas, em todas as Superquadras com 

avisos de ALUGA-SE? 

 
CONTRIBUIÇÃO 5 
5. Por fim, não se constrói qq edificação pelo telhado; transporte e mobilidade na 

Capital Federal deveria ser tema de excelência; jamais definir-se o fins pelos meios 

uma vez que o País se encontra em profunda dificuldade! 

Prefeitura da SQS 314 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 412w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Priscila Dalfovo 

CONTRIBUIÇÃO  
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Bom dia. Sou a Priscila Dalfovo. Gostaria de me manifestar contra o pagamento de 

estacionamento. 

Não temos estacionamentos particulares, além de que nossa cidade foi planejada 

para ter livre acesso. 

Além de que, temos que pagar os guardadores de veículos. Com a imposição de 
cobrança  de estacionamento teríamos uma despesa a mais. 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 413w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Rachel 

CONTRIBUIÇÃO  
Absurdo esse projeto! 

O chat do vídeo deve estar desativado pq ninguém da população está de acordo com 

isso 

não há nenhum aspecto positivo com esse projeto, a não ser encher o bolso do 

concessionário 

A população está sendo punida sim! o comércio de quadra sofrerá muito! 

não temos transporte decente nesse distrito 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 414w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Rafael 

CONTRIBUIÇÃO  
Bom dia, meu nome é Rafael e moro na asa Sul. Não concordo com essa ideia de 
cobrança nas quadras residências. Deixo meu carro no em baixo do meu predio e vou 
todos os dias à Ceilândia de metrô. Não faz sentido eu pagar todos os dias pro meu 
carro não sair do lugar. 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. O Projeto prevê isenção para moradores. 
 
Nº: 415w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Rafael Braga 

CONTRIBUIÇÃO  
POSICIONAMENTO SOBRE ESTACIONAMENTO PAGO NAS ÁREAS PÚBLICAS 
Eu, ____, celular ______, venho manifestar meu posicionamento contrário a cobrança 
de estacionamento nas áreas públicas do DF, notadamente nas quadras da ASA 
NORTE e ASA SUL, sejam nas áreas comerciais externas ou nas áreas internas de 
moradia.  
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O GDF não pode impor esse fardo aos cidadãos SEM ANTES garantir um sistema 
público, integrado e eficiente de transporte coletivo, digno da Capital da República. 
Faz-se necessário a implantação de um sistema radial de mobilidade urbana no DF, 
em direção ao Plano Piloto, utilizando trilhos leves e veículos seguros, leves e 
confortáveis, de forma a favorecer a migração do carro para veículos coletivos, bem 
como oferecendo qualidade urbanística e paisagística aos seus usuários. Esse 
sistema deve ser baseado na alteração da matriz energética de combustível fóssil 
para energias limpas e não poluentes ambientalmente.  
 
Entendemos que o modelo de gestão baseado em concessão a iniciativa privada da 
exploração de estacionamentos é desnecessário, imprudente e oneroso, visto que os 
investimentos para a implantação das vias públicas e demarcação das vagas já foram 
realizadas pelo GDF ao longo da construção de Brasília até os dias atuais.  
 
Faz- se necessário sim, o desenvolvimento de estudos para a constituição de um 
Órgão Publico que se configure em uma Autoridade Única Organizadora do 
Transporte e Mobilidade na Brasília Metrópole, que planeje e execute uma integração 
dos vários modais de transporte internos no Distrito Federal e com as cidades do 
entorno. 
 
Precede quaisquer estudos de cobrança de estacionamento no Plano Piloto a 
realização de investimentos e a implantação prioritária e urgente dos seguintes 
projetos:  
• Expansão do Metro até o final da Asa Norte e sua continuidade por meio de VLT 
para as cidades na região norte do DF.  
• Implantar o VLT na W3, L2 e Eixo Monumental, ambos de forma circular, mas 
integrado, substituindo completamente os Ônibus, que deverão se deslocar para 
outras vias.  
• Executar o previsto no programa "Brasília Integrada" do BID/GDF, que propõe 
“Terminais de Integração Metrô/VLT/Ônibus/Automóveis” nas pontas das Asas Sul e 
Asa Norte, com amplos estacionamentos gratuitos;  
• Implantar uma rede transversal de micro-ônibus elétricos de vizinhança (cruzando o 
Plano Piloto no sentido Leste-Oeste) ligando as quadras, desde 800 às quadras 900.  
• Completar e integrar as ciclovias e ciclo faixas, construindo bicicletários em praças 
e pontos de ônibus, edifícios públicos e comerciais e fortalecer sistema compartilhado 
de bicicletas e patinetes.  
• Quanto ao transporte individual, incentivar alternativas sustentáveis e 
compartilhadas. 
 
O agravante dessa proposta de Zona Verde, além da privatização dos 
estacionamentos públicos, é a terceirização da fiscalização e aplicação de multas 
também aparentemente ser privatizada. Isso impediria a reversão desses recursos 
para apoio a execução de projetos inovadores de REESTRUTURAÇÃO do sistema 
de transporte do Distrito Federal e de sua Área Metropolitana.  
 
Essa privatização dos estacionamentos públicos com terceirização da fiscalização e 
cobrança de multas trará pesado ônus e transtornos aos moradores do DF e região 
que se deslocam diariamente ao centro da capital.  
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Trará, ademais, custo cruel ao orçamento familiar dos assalariados já obrigados a 
manter oneroso carro individual e a enfrentar penosos congestionamentos, devido à 
ausência de transporte coletivo decente pela omissão do poder público, ao longo de 
décadas. 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 
Cumpre diferenciar privatização de concessão, como foi explicado na Audiência 

Pública. 

Com relação às quadras residenciais, destaca-se que o Projeto prevê cobrança 

apenas em horário comercial e isenção para moradores, com objetivo de inibir que 

automóveis estacionem nas quadras residenciais para acessar as comerciais, como 

já ocorre hoje em muitas quadras. 

O Projeto não prevê terceirização da fiscalização, mantendo todos as prerrogativas 

do Poder Público, conforme foi explicado na Audiência Pública. 

Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

 
Nº: 416w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Rafael Wen 

CONTRIBUIÇÃO  
Prezados(as), Sou morador da SQN 402, quadra que foi invadida pelos automóveis 
dos funcionários do Banco do Brasil (que fica ao lado) o que tornou impraticável, para 
nós moradores, sair e voltar com carro durante horário comercial, pois ao retornar pra 
casa, não há vagas. Portanto concordo com a taxação progressiva de 
estacionamento, evitando que eles estacionem por HORAS, PERÍODOS 
COMPLETOS, como fazem hoje. Porém, muitas famílias tem 2 carros e como o nosso 
predio - a maioria dos predios nas quadras 400 nao possuem garagem - não podemos 
nos enquadrar como motoristas comuns dentro de nossa própria quadra. Neste caso, 
Sugiro o nao pagamento de taxa para até 2 carros de morador que COMPROVE 
residência na quadra. Pois nao devemos esquecer que já pagamos um IPVA bem 
caro!! Seria uma dupla tributação? Por favor, nos ajude a ter uma vida normal em 
nosso local de residência. Não permitindo que os trabalhadores atrapalhem ainda 
mais nossa vida residencial.  
Atenciosamente, Rafael Wen 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 
Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 
 
Nº: 417w 
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NOME DO CONTRIBUINTE: Rafaela Ros 

CONTRIBUIÇÃO  
Bom dia! Prezados, venho por meio deste me pronunciar sobre a audiência da 
cobrança de estacionamentos públicos e residenciais. É um absurdo e totalmente 
anti democrático esse projeto, visto que pagamos impostos absurdos para não termos 
retornos merecidos. Antes de qualquer projeto desse, como cidadã, peço o favor de 
melhorar os transportes públicos e a segurança do DF, para que assim possamos nos 
livrar dos carros particulares que se encontram estacionados, na maior parte do tempo 
nesse período de quarentena, em vagas residências! Att, Rafaela Ros. 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 418w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Raimison Jorge - Síndico da SQN 316  Bloco E vice 

prefeito da SQN 316 

CONTRIBUIÇÃO  
Sou síndico da SQN 316  Bloco E e represento aproximadamente 500 moradores, nós 
somos totalmente contra a venda dos espaços públicos do DF, refiro me as áreas 
residenciais. As áreas comerciais como setores bancários de autarquias, esplanada, 
e áreas centrais devem sim ser privatizadas porém, com preços justos! Mas as áreas 
residenciais é um abuso com a sociedade uma vez que o GDF não presta os serviços 
básicos como limpeza, segurança, poda de árvores e iluminação pública, sendo esses 
serviços mantidos pelas prefeituras das quadras que além de pagar mais de um 
milhao em IPTUs e tlp não tem nada em troca, se quer calçadas e limpeza das 
quadras. Tendo que pagar esses serviços a parte. 
 
Então é um absurdo esse entreguismo desse governo privilegiando empresas sem 

oferecer nada em troca à população se valendo de uma pandemia para passar a 

boiada usando a fala do ministério do meio ambiente, chega a ser abusivo uma 

situação dessa o ministério público deveria processar o autor de tal projeto por crime 

contra a população! 

Raimison Jorge síndico do bloco E e vice prefeito da SQN 316 norte uma das quadras 

mais abandonadas do Plano piloto! 

VOTAMOS Não a esse descalabro do GDF 

Usar a fragilidade do povo num momento de pandemia pra aprovar um projeto desses 

deveria tipificar crime de responsabilidade! 

 
CONTRIBUIÇÃO 2 
Raimison Jorge Ribeiro de Jesus 

Represento no meu bloco aproximadamente 500 moradores 

Bloco E da SqN 316 sou síndico do bloco e vice prefeito da SQN 316 NORTE Que 

conta com uma média de 4 a 5 mil moradores 
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11 blocos residenciais quase mil apartamentos. 

Somos contrários à privativzacao. 

Se querem cobrar, cobrem de não moradores, 

Cobrem em aéreas como setor de autarquias, comerciais sul e norte, setores centrais  

e revertam em metros até asa norte, vias adequadas 

Aqui se quisermos ter algo adequado a prefeitura tem que fazer! 

Se os blocos de uisetwm vagas demarcadas precisam comprar tintas e pintare 

Meios fios e faixas de pedestres da mesma forma 

E pagamos ao GDF 1.5 milhão de reais em IPTU, e TLP segundo o levantamento que 

fizemos a dois meses 

O retorno disso em calçadas iluminação pública e outras benefices e zero 

Fizemos todo o levantamento e encaminhamos aos órgãos competentes! Por isso 
somos totalmente contrários 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. O Projeto prevê isenção para moradores. 
 
Nº: 419w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Raimundo 

CONTRIBUIÇÃO  
Meu nome é Raimundo, sou morador da Asa Norte e sou contrário ao projeto Zona 

verde por várias razões.  

Mas, principalmente pela cobrança no interior das quadras residenciais, uma vez que 

este espaço consta do projeto original como de uso público gratuito para os moradores 

das quadras e seus visitantes.  

O segundo motivo de grande importância é ele se tratar de interesse de empresários 

do setor que querem explorar a população. Estes deveria sim investir em prédios 

garagem, onde abrigariam veículos e dariam toda a segurança necessária.  

Portanto sou contra o projeto. 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. O Projeto prevê isenção para moradores.  
Importa diferenciar público de gratuito. 
 
Nº: 420w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Rangelia Pereira 

CONTRIBUIÇÃO  
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Estou acompanhando a audiencia e sou moradora do sudoeste e nao entendi bem a 

isenção pro morador.. eu moro de aluguel e meu veiculo nao é vinculado ao iptu como 

isso sera controlado? 

A isenção é total ou somente apos o horario comercial? 

Rangelia Pereira 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. O Projeto prevê isenção para moradores 24 
horas, incluindo o horário comercial, mediante comprovante de residência como 
contas de água ou luz. 
 
Nº: 421w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Raphael Barros -  OnG Rodas da Paz 

CONTRIBUIÇÃO 1 
Bom dia! Seguem alguma perguntas: Como será a integração do estacionamento com 
o vale transporte? 
 
CONTRIBUIÇÃO 2 
Terá bolsões de Ipê branco no projeto do VLT? 
 
RESPOSTA 
 
CONTRIBUIÇÃO 3 
Recomendamos a construção de bicicletários também nos bolsões e estacionamentos 
que mais necessitam, cercados e aproveitando já o sistema de vigia dos carros. Qual 
é a previsão de alocação dos recursos gerados pela arrecadação no GDF. 
 
CONTRIBUIÇÃO 4 
Haverá algum tempo mínimo não cobrado nas áreas de Ipê amarelo, 10 minutos, para 
carga e descarga de pessoas? 
 
CONTRIBUIÇÃO 5 
Há a previsão de instalação de sinalização vertical para as ciclovias indicando 

localidades, pontos turísticos, conexões com outras ciclovias? 

 
CONTRIBUIÇÃO 6 
Qual será a destinação da verba arrecadada pela zona verde? Será integralmente 

aplicada em projetos de mobilidade urbana, com a prioridade definida pela Lei 12.587? 

 
CONTRIBUIÇÃO 7 
Há previsão de instalação de asfaltos que absorvam a água da chuva? 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 
Não será aceito vale transporte para o pagamento de estacionamento. 
Neste projeto se prevê Ipê Branco apenas nas Regiões Administrativas. 
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Com relação à destinação dos recursos, foram acatadas as contribuições, conforme 
item 2.2 deste Relatório, para que se proponha adequação da legislação distrital à 
Política Nacional de Mobilidade Urbana de forma que os recursos arrecadados em 
concessões de mobilidade sejam direcionados a investimentos no próprio sistema de 
mobilidade. 
Foram acatadas sugestões para aumentar tolerância mínima (proposta inicial 10 
minutos). 
A sinalização deve ser implantada conforme a legislação de trânsito. 
Os novos estacionamentos a serem construídos devem possuir piso permeável, 
conforme legislação vigente. 
 
Nº: 422w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Raquel Monti Henkin 

CONTRIBUIÇÃO  
POSICIONAMENTO SOBRE ESTACIONAMENTO PAGO NAS ÁREAS PÚBLICAS  
Eu, Raquel Monti Henkin, celular 98167****, venho manifestar meu posicionamento 
contrário a cobrança de estacionamento nas áreas públicas do DF, notadamente nas 
quadras da ASA NORTE e ASA SUL, sejam nas áreas comerciais externas ou nas 
áreas internas de moradia. O GDF não pode impor esse fardo aos cidadãos SEM 
ANTES garantir um sistema público, integrado e eficiente de transporte coletivo, digno 
da Capital da República.  
 
Faz-se necessário a implantação de um sistema radial de mobilidade urbana no DF, 
em direção ao Plano Piloto, utilizando trilhos leves e veículos seguros, leves e 
confortáveis, de forma a favorecer a migração do carro para veículos coletivos, bem 
como oferecendo qualidade urbanística e paisagística aos seus usuários. Esse 
sistema deve ser baseado na alteração da matriz energética de combustível fóssil 
para energias limpas e não poluentes ambientalmente.  
 
Entendemos que o modelo de gestão baseado em concessão a iniciativa privada da 
exploração de estacionamentos é desnecessário, imprudente e oneroso, visto que os 
investimentos para a implantação das vias públicas e demarcação das vagas já foram 
realizadas pelo GDF ao longo da construção de Brasília até os dias atuais.  
 
Faz- se necessário sim, o desenvolvimento de estudos para a constituição de um 
Órgão Publico que se configure em uma Autoridade Única Organizadora do 
Transporte e Mobilidade na Brasília Metrópole, que planeje e execute uma integração 
dos vários modais de transporte internos no Distrito Federal e com as cidades do 
entorno. 
 
Precede quaisquer estudos de cobrança de estacionamento no Plano Piloto a 
realização de investimentos e a implantação prioritária e urgente dos seguintes 
projetos:  
• Expansão do Metro até o final da Asa Norte e sua continuidade por meio de VLT 
para as cidades na região norte do DF.  
• Implantar o VLT na W3, L2 e Eixo Monumental, ambos de forma circular, mas 
integrado, substituindo completamente os Ônibus, que deverão se deslocar para 
outras vias.  
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• Executar o previsto no programa "Brasília Integrada" do BID/GDF, que propõe 
“Terminais de Integração Metrô/VLT/Ônibus/Automóveis” nas pontas das Asas Sul e 
Asa Norte, com amplos estacionamentos gratuitos;  
• Implantar uma rede transversal de micro-ônibus elétricos de vizinhança (cruzando o 
Plano Piloto no sentido Leste-Oeste) ligando as quadras, desde 800 às quadras 900.  
• Completar e integrar as ciclovias e ciclo faixas, construindo bicicletários em praças 
e pontos de ônibus, edifícios públicos e comerciais e fortalecer sistema compartilhado 
de bicicletas e patinetes.  
• Quanto ao transporte individual, incentivar alternativas sustentáveis e 
compartilhadas. 
 
O agravante dessa proposta de Zona Verde, além da privatização dos 
estacionamentos públicos, é a terceirização da fiscalização e aplicação de multas 
também aparentemente ser privatizada. Isso impediria a reversão desses recursos 
para apoio a execução de projetos inovadores de REESTRUTURAÇÃO do sistema 
de transporte do Distrito Federal e de sua Área Metropolitana. Essa privatização dos 
estacionamentos públicos com terceirização da fiscalização e cobrança de multas 
trará pesado ônus e transtornos aos moradores do DF e região que se deslocam 
diariamente ao centro da capital.  
 
Trará, ademais, custo cruel ao orçamento familiar dos assalariados já obrigados a 
manter oneroso carro individual e a enfrentar penosos congestionamentos, devido à 
ausência de transporte coletivo decente pela omissão do poder público, ao longo de 
décadas. 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 
Cumpre diferenciar privatização de concessão, como foi explicado na Audiência 

Pública. 

Com relação às quadras residenciais, destaca-se que o Projeto prevê cobrança 

apenas em horário comercial e isenção para moradores, com objetivo de inibir que 

automóveis estacionem nas quadras residenciais para acessar as comerciais, como 

já ocorre hoje em muitas quadras. 

O Projeto não prevê terceirização da fiscalização, mantendo todos as prerrogativas 

do Poder Público, conforme foi explicado na Audiência Pública. 

Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

 
Nº: 423w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Raquel Pagnussatt Corazza  

CONTRIBUIÇÃO  

Bom dia. 
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Venho por meio desta, como cidadã e contribuinte, manifestar minha contrariedade à 

pretensão do governo de privatização/concessão do estacionamento público e 

cobrança pelo uso de vagas públicas. 

Hoje no DF, ter um carro é uma necessidade e não um luxo, infelizmente. As longas 

distâncias e   a falta de bom transporte público leva a todos (independente da classe 

social) que tem o mínimo de possibilidade a comprar um veículo particular. 

 

Assim, a cobrança pelo uso de vagas públicas cria mais um ônus ainda maior   para 

o cidadão que precisa do seu carro e já arca com o custo alto para sua utilização. 

E, ainda que a intenção fosse angariar receita para investir em transporte público, o 

que não é o caso já que se trata de concessão, ainda assim, não poderia ser aprovada 

tal medida por ora, pois primeiro deve haver a melhora do transporte público para que, 

naturalmente, as pessoas passem a usá-lo e não precisem mais de seus carros.  

Se aprovada essa medida de cobrança pelo uso de vagas públicas, a população (que 

já contribui com pesados tributos) será penalizada por mais uma cobrança estatal. 

Grata. 

Raquel Pagnussatt Corazza (CPF 814.668.031-34), moradora da Asa Norte. 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 424w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Regina Célia MG Brandão 

CONTRIBUIÇÃO  
Como eleitora e cidadã de Brasília eu, e toda a minha família, repudiamos 

veementemente esse projeto que visa à cobrança de estacionamento, na zona verde,  

inclusive para moradores em seus blocos residenciais, sem antes o GDF entregar um 

transporte público viário e metroviário decente e eficiente!  

Regina Célia MG Brandão 

6183-OAB-DF 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. O Projeto prevê isenção de moradores. 
 
Nº: 425w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Regina Ferreira da Cruz 

CONTRIBUIÇÃO  
Bom dia ! Eu Regina Ferreira da Cruz CPF 185 700 381 - 00 sou contra a privatização 
dos estacionamentos públicos , já pagamos tantos impostos, como : iluminação 
pública, esgoto , IPTU, IPVA , meu carro fica na rua , pago seguro ! E agora mais essa 
??? 
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RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 426w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Regina Lúcia 

CONTRIBUIÇÃO  
Eu sinceramente acho este projeto um dos retrocesso social dos mais miseráveis e 

lastimosos que o Distrito Federal tem notícia. Minha condição de ir e vir se tornando 

inconstitucional. Não acredito verdadeiramente no bom senso deste  atual  governo. 

Até quando isto será possível, o povo não terá direito à opinião. O que será desta 

capital o governo fica cada vez mais enrijecido determinando tributos. Congela 

salários do trabalhador, facilitando a vida dos banqueiros.Mais este abuso econômico 

não podemos tolerar. 

Quero externar meu profundo desagrado a este abuso contra todas as pessoas que 
precisam ir e vir dentro do DISTRITO FEDERAL. Meu repúdio a este ardil contra a 
população. 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 427w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Reginaldo Nascimento 

CONTRIBUIÇÃO  
NÃO concordo com a privatização de estacionamento público. Reginaldo Nascimento. 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 428w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Renata 

CONTRIBUIÇÃO  
Sou totalmente contra a criação de Zona Azul em Brasília. 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 429w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Renata Florentino 

CONTRIBUIÇÃO  
Sobre o Zona verde: é importa ressaltar que o arrecadado deveria ser investido em 
mobilidade. Fora isso, a medida atinge moradores de alta renda que possuem mais 
de 3 carros por domicílio. é pouca gente e que tem condições de pagar a tarifa. Muito 
justo, desde que a arrecadação seja investida em mobilidade. 
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RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 
Com relação à destinação dos recursos, foram acatadas as contribuições, conforme 
item 2.2 deste Relatório, para que se proponha adequação da legislação distrital à 
Política Nacional de Mobilidade Urbana de forma que os recursos arrecadados em 
concessões de mobilidade sejam direcionados a investimentos no próprio sistema de 
mobilidade. 
Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 
 
Nº: 430w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Ricardo Dornas 

CONTRIBUIÇÃO  
Bom dia. Recebi essa mensagem para votar com relação a privatização dos 
estacionamentos aqui do plano. Como proceder? 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
Não foi possível identificar a qual mensagem se refere. 
 
Nº: 431w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Ricardo Marinho 

CONTRIBUIÇÃO  
NÃO à privatização dos estacionamentos 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 432w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Ricardo Mesquita Queiroz de Abeci 

CONTRIBUIÇÃO  
Bom dia, quero me manifestar sobre o projeto entitulado "Zona Verde". 
Meu nome é Ricardo Mesquita Queiroz de Abeci, sou morador da SQN 106, Bl. G. 
 
POSICIONAMENTO SOBRE ESTACIONAMENTO PAGO NAS ÁREAS PÚBLICAS 

Venho manifestar posicionamento contrário a cobrança de estacionamento nas áreas 

públicas do DF, especialmente nas quadras das ASAS NORTE e SUL,  especialmente 

nas áreas internas de moradia. 

O GDF, antes de impor esse fardo aos cidadãos precisa garantir um sistema público, 

integrado e mais eficiente de transporte coletivo. Com as várias modalidades 

disponíveis para um melhor trânsito urbano. 

É importante a implantação de um sistema radial de mobilidade urbana no DF, em 
direção ao Plano Piloto, por exemplo de sistema utilizando trilhos leves e veículos 
seguros e confortáveis, de forma a favorecer e estimular a troca do carro por estes 
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veículos coletivos. Esse sistema deve, preferencialmente, ser baseado em energias 
não poluentes. 
 
Precede quaisquer estudos de cobrança de estacionamento no Plano Piloto a 

realização de investimentos e a implantação prioritária dos projetos: 

1 – priorizar a expansão do Metrô até o final da Asa Norte e sua continuidade por meio 

de VLT para as cidades na região norte do DF. 

2 – implantar o VLT na W3, L2 e Eixo Monumental, substituindo os Ônibus, que 

deverão se deslocar para outras vias. 

3 – executar o previsto no programa "Brasília Integrada" que propõe os terminais de 

Integração nas pontas das Asas Sul e Asa Norte, com estacionamentos gratuitos; 

4 - completar e integrar as ciclovias e ciclo faixas, construindo bicicletários e restaurar 

e fortalecer sistema compartilhado de bicicletas e patinetes. 

Não é lógico impor custos ao cidadão sem contrapartida, sem possibilitar alternativas 

viáveis para locomoção. O projeto visa o simples custeio da fiscalização. 

Entendemos que o modelo de gestão baseado em concessão a iniciativa privada da 

exploração de estacionamentos é desnecessário e oneroso, pois os investimentos 

para a implantação das vias e demarcação das vagas já foram feitas pelo GDF ao 

longo dos anos.  

O agravante dessa proposta de Zona Verde, além da privatização dos 

estacionamentos públicos, é a terceirização da fiscalização e aplicação de multas 

também aparentemente ser privatizada.  

O que importaria seria o uso desses recursos para apoio a execução de projetos 

inovadores de REESTRUTURAÇÃO do sistema de transporte do Distrito Federal.  

Por tudo isso sou absolutamente contra a instalação do sistema que se propõe, por 
meio deste edital. 
 
Enfim, meu principal motivo para ser absolutamente contra, além da limitação de carro 
dos moradores, é que os recursos gerados vão alimentar, simplesmente, a empresa 
fiscalizadora, nada para benefício da cidade - nada para benefício do transporte 
público. 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 
Cumpre diferenciar privatização de concessão, como foi explicado na Audiência 

Pública. 

Com relação às quadras residenciais, destaca-se que o Projeto prevê cobrança 

apenas em horário comercial e isenção para moradores, com objetivo de inibir que 

automóveis estacionem nas quadras residenciais para acessar as comerciais, como 

já ocorre hoje em muitas quadras. 

O Projeto não prevê terceirização da fiscalização, mantendo todos as prerrogativas 

do Poder Público, conforme foi explicado na Audiência Pública. 
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Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

 
Nº: 433w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Ricardo Vieira 

CONTRIBUIÇÃO  
POSICIONAMENTO SOBRE ESTACIONAMENTO PAGO NAS ÁREAS PÚBLICAS  
Eu, Ricardo Vieira, celular 98111****, venho manifestar meu posicionamento contrário 
a cobrança de estacionamento nas áreas públicas do DF, notadamente nas quadras 
da ASA NORTE e ASA SUL, sejam nas áreas comerciais externas ou nas áreas 
internas de moradia.  
 
O GDF não pode impor esse fardo aos cidadãos SEM ANTES garantir um sistema 
público, integrado e eficiente de transporte coletivo, digno da Capital da República. 
Faz-se necessário a implantação de um sistema radial de mobilidade urbana no DF, 
em direção ao Plano Piloto, utilizando trilhos leves e veículos seguros, leves e 
confortáveis, de forma a favorecer a migração do carro para veículos coletivos, bem 
como oferecendo qualidade urbanística e paisagística aos seus usuários. Esse 
sistema deve ser baseado na alteração da matriz energética de combustível fóssil 
para energias limpas e não poluentes ambientalmente.  
 
Entendemos que o modelo de gestão baseado em concessão a iniciativa privada da 
exploração de estacionamentos é desnecessário, imprudente e oneroso, visto que os 
investimentos para a implantação das vias públicas e demarcação das vagas já foram 
realizadas pelo GDF ao longo da construção de Brasília até os dias atuais.  
 
Faz- se necessário sim, o desenvolvimento de estudos para a constituição de um 
Órgão Publico que se configure em uma Autoridade Única Organizadora do 
Transporte e Mobilidade na Brasília Metrópole, que planeje e execute uma integração 
dos vários modais de transporte internos no Distrito Federal e com as cidades do 
entorno. 
 
Precede quaisquer estudos de cobrança de estacionamento no Plano Piloto a 
realização de investimentos e a implantação prioritária e urgente dos seguintes 
projetos:  
• Expansão do Metro até o final da Asa Norte e sua continuidade por meio de VLT 
para as cidades na região norte do DF.  
• Implantar o VLT na W3, L2 e Eixo Monumental, ambos de forma circular, mas 
integrado, substituindo completamente os Ônibus, que deverão se deslocar para 
outras vias.  
• Executar o previsto no programa "Brasília Integrada" do BID/GDF, que propõe 
“Terminais de Integração Metrô/VLT/Ônibus/Automóveis” nas pontas das Asas Sul e 
Asa Norte, com amplos estacionamentos gratuitos;  
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• Implantar uma rede transversal de micro-ônibus elétricos de vizinhança (cruzando o 
Plano Piloto no sentido Leste-Oeste) ligando as quadras, desde 800 às quadras 900.  
• Completar e integrar as ciclovias e ciclo faixas, construindo bicicletários em praças 
e pontos de ônibus, edifícios públicos e comerciais e fortalecer sistema compartilhado 
de bicicletas e patinetes.  
• Quanto ao transporte individual, incentivar alternativas sustentáveis e 
compartilhadas. 
 
O agravante dessa proposta de Zona Verde, além da privatização dos 
estacionamentos públicos, é a terceirização da fiscalização e aplicação de multas 
também aparentemente ser privatizada. Isso impediria a reversão desses recursos 
para apoio a execução de projetos inovadores de REESTRUTURAÇÃO do sistema 
de transporte do Distrito Federal e de sua Área Metropolitana.  
 
Essa privatização dos estacionamentos públicos com terceirização da fiscalização e 
cobrança de multas trará pesado ônus e transtornos aos moradores do DF e região 
que se deslocam diariamente ao centro da capital.  
 
Trará, ademais, custo cruel ao orçamento familiar dos assalariados já obrigados a 
manter oneroso carro individual e a enfrentar penosos congestionamentos, devido à 
ausência de transporte coletivo decente pela omissão do poder público, ao longo de 
décadas. 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 
Cumpre diferenciar privatização de concessão, como foi explicado na Audiência 

Pública. 

Com relação às quadras residenciais, destaca-se que o Projeto prevê cobrança 

apenas em horário comercial e isenção para moradores, com objetivo de inibir que 

automóveis estacionem nas quadras residenciais para acessar as comerciais, como 

já ocorre hoje em muitas quadras. 

O Projeto não prevê terceirização da fiscalização, mantendo todos as prerrogativas 

do Poder Público, conforme foi explicado na Audiência Pública. 

Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

 
Nº: 434w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Roberta Andrade 

CONTRIBUIÇÃO  
Sou contra a taxa. Contra Contra Contra 
 
RESPOSTA 
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A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 435w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Roberto Carlos de Oliveira 

CONTRIBUIÇÃO  
ok 
Manifesto-me totalmente contrário ao projeto zona verde. Representa aumento de 
arrecadacao num momento em que a renda dos trabalhadores e o emprego  estão em 
risco. A economia do país totalmente debilitada e os cidadãos não aguentam aumento 
de despesas no orçamento familiar. Por favor não aprovem.  
Roberto Carlos de Oliveira Cpf 578.912.146-20 Sudoeste QRSW 1 Brasília DF 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 436w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Rodrigo 

CONTRIBUIÇÃO  
Que vergonha esse projeto. Obrigação  de governo é  fornecer  transporte  público  
eficiente, investir em mobilidade  urbana, não  explorar  a população  com uma 
cobrança  que não será  revertida  em seu favor 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 437w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Rodrigo 

CONTRIBUIÇÃO  
NÃO 

NÃO sou a favor do Projeto Zona Verde do GDF que intenciona privatizar as áreas de 

estacionamentos comerciais e residenciais de Brasília! 

Projeto absurdo e indecente! 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 438w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Rodrigo 

CONTRIBUIÇÃO  
Absurda a proposta! Não há benefício para a população, pois não há transporte 

público decente na cidade. Os únicos beneficiados serão os que ganharem a 

concessão e colaboradores. Imoral! 

Estão destruindo Brasília! 
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RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 439w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Rodrigo C. Campos 

CONTRIBUIÇÃO  
Bom dia. Sou contra estacionamento pago nas áreas residenciais. 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 440w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Rodrigo Novaes 

CONTRIBUIÇÃO 1 
Sou a favor do projeto, em linhas gerais, mas várias cidades suspenderam a cobrança 

durante a pandemia, já que os ônibus são potenciais fontes de contaminação por covid 

e nesse momento o transporte individual é mais seguro. Como isso seria tratado nessa 

proposta? 

CONTRIBUIÇÃO 2 
Como ficam as pessoas que trabalham nas comerciais do Plano Piloto? 
Terão que a cada 2h achar uma nova vaga? 
 
CONTRIBUIÇÃO 3 
O projeto prioriza moradores (isenção) e clientes (que vão consumir algo nas 2h do 
uso da vaga). Mas e quem produz esses serviços, como fica? 
 
CONTRIBUIÇÃO 4 
Outra coisa: sou proprietário de um imóvel na CLN 405, eu teria que ocupar uma vaga 
em frente ao comércio, por quê? 
Faz muito mais sentido que o moradores das kits estacionem nos blocos residenciais 
nos fundos do comércio do que em frente às lojas, já que as lojas precisam de 
rotatividade, e quem é morador precisa muito mais de segurança. 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
O Projeto não será implementado durante a pandemia. 
 
Nº: 441w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Rodrigo Vieira 

CONTRIBUIÇÃO  
Ao Semob/GDF Assunto: Manifestação contrária ao Projeto Zona Verde  
Prezados Senhores, Venho manifestar-me contra o Projeto Zona Verde, uma vez que 
não há no Distrito Federal um transporte público de qualidade, que possa atender a 
todos os cidadãos e que ligue de forma eficiente todas as Regiões Administrativas ao 
Plano Piloto, ao passo que o Projeto limitará a permanência de veículos no Plano 
Piloto, quase que de forma indiscriminada, independentemente de sua origem (se do 
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Plano Piloto ou de outras RA ou cidades - Como exigir um tempo máximo de 
permanência para os moradores!?).  
 
Ademais, o Projeto transferirá uma competência do Governo ao setor privado – a essa 
empresa concessionária o direito de fiscalizar e multar os cidadãos (“infratores”) em 
áreas públicas. Sinto uma falta de transparência em relação a medida.  
 
Há ainda que esclarecer a população do DF se:  
- Houve um estudo para identificar o problema (medidas semelhantes e seus 
resultados na solução do problema, melhores práticas) e alternativas de solução 
(viabilidade de construção de prédios de estacionamentos privados, estudo de criação 
de novas áreas para estacionamentos, entre outras); 
 
- Foi feita Análise de Impacto Regulatório (AIR) para o caso; 
 
- Quais são os custos e benefícios da medida (não está claro se a relação 
custo/benefício é positiva); 
 
- Onde serão empregados os recursos advindos da medida (será voltado para 
implantação de novas soluções para o problema?) 
 
- Há ou não um alinhamento das políticas públicas – p. ex.: (i) concessão de licenças 
a automóveis sem limitação de quantidade, e depois inviabiliza deixá-los 
estacionados; (ii) há projeto também (ou haverá) para a implantação de sistema de 
transporte público de qualidade no Distrito Federal, com ampliação do metrô até a Asa 
Norte, a implantação do VLT, na W3 e na L2 Sul; a construção de terminais de 
integração, entre os diferentes meios de transportes públicos; a integração das 
ciclovias e ciclofaixas e construção de bicicletários em praças e pontos de ônibus; e 
implantação de rede transversal de ônibus de vizinhança, interligando as quadras 800 
às quadras 900 (ou a medida apenas onerará os condutores, principalmente 
trabalhadores e moradores?) 
 
O transporte público está pronto para atender a população que passará a utilizá-lo 
(acredito que não esteja pronto nem para atender a demanda atual). 
 
Em relação às 4 zonas que serão criadas, de acordo com o Projeto, cabe lembrar que:  
- A Zona Ipê Amarelo abrangerá áreas onde há comércios e residências, como as 
quadras residenciais e comerciais do Plano Piloto. Nelas, moradores da quadra terão 
direito à isenção de pagamento de um carro estacionado em vaga pública. Se houver 
mais de um carro por moradia, será cobrado o estacionamento. O período máximo de 
permanência previsto é de duas horas, e a taxa será de R$ 2,00 por hora, para carros, 
e R$ 1,00, para motos. 
 
- A Zona Ipê Roxo é composto pelo Eixo Monumental e quadras próximas, como 
setores bancários e comercial norte e sul e o setor de rádio e televisão. Nele, a 
permanência máxima permitida será de 5h, e a taxa será de R$ 5 por hora, para 
carros, e a metade do valor, para motos. 
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- A zona denominada Ipê Rosa será composta de bolsões de estacionamento 
próximos a autarquias e prédios públicos do Plano Piloto. O período máximo de 
permanência será de 12 horas, e os valores serão de R$ 5 por hora, para carros, e 
R$ 2,5, para motos. 
 
- Por fim, a Zona Ipê Branco compreenderá bolsões de estacionamentos próximos a 
transportes públicos e coletivos. O período máximo de permanência será de 18 horas, 
e o valor previsto é de R$ 0,50 por hora, para carros e motos. 
(https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2020/07/29/interna_cidad
esdf,876597/zona-verde-lideres-comunitarios-criticam-estacionamento-rotativo-
pago.shtml) 
 
Em meu entendimento, se o problema é a falta de vagas, essa medida não é solução. 
Além disso, antes de mais nada, é preciso mais transparência, mais esclarecimento e 
convencimento da população sobre a eficácia da medida. 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 

O Projeto não prevê terceirização da fiscalização, mantendo todos as prerrogativas 

do Poder Público, conforme foi explicado na Audiência Pública. 

Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

Análises de Impacto Regulatório se aplicam a proposições normativas, já concessões 

requerem Estudos de Viabilidade. 

Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 

 
Nº: 442w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Rogélica Rodrigues 

CONTRIBUIÇÃO  
Isso é um absurdo 

Eu digo não, para esse projeto 

Isso é uma vergonha 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
 
Nº: 443w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Rogério 

CONTRIBUIÇÃO  
Bom dia, 
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Como cidadão, morador de Brasília, quero manifestar a minha indignação com mais 

uma cobrança do GDF para a população. Sou contra a cobrança de taxa de 

estacionamento público. Estou cansado de pagar cada vez mais impostos e taxas. Já 

pagamos demais para os órgãos publicos. 

Usem com eficiência o dinheiro já arrecadado que não faltará recursos para o que 
precisa ser feito. 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
 
Nº: 444w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Rogério 

CONTRIBUIÇÃO  
A quem de direito. Como morador da Asa Norte, considero um grande equívoco o 
modelo proposto de cobrança de estacionamento público pelas seguintes 
considerações:  
 
1. A proposta de cobrança diferenciada de áreas comerciais e residenciais (Ipê Roxo 
e Ipê Amarelo) irá inundar as quadras residenciais próximas com os automóveis dos 
funcionários. O que já estava ruim vai piorar ainda mais. 
 
2. O próprio GDF cria o problema dos estacionamentos ao autorizar a construção de 
prédios comerciais com quantitativo de vagas insuficientes para atender os próprios 
trabalhadores, quanto o mais, a população flutuante. Por exemplo, o edifício sede do 
Banco do Brasil na Asa Norte possui aproximadamente 3.000 funcionários e apenas 
1.300 vagas. Obviamente que os demais funcionários estão estacionando os seus 
veículos próximo ao banco e nas quadras residenciais situadas ao lado. 
 
3. Além disso, a disponibilização de apenas uma vaga gratuita para cada unidade 
residencial é insuficiente, pois normalmente as famílias possuem mais de um carro. 
 
4. O dinheiro arrecadado deveria se reverter em prol da melhoria do transporte público, 
criação de vagas de estacionamento, prédios com mais garagens e não para a 
previdência dos servidores públicos. 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 

Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 

Com relação à destinação dos recursos, foram acatadas as contribuições, conforme 
item 2.2 deste Relatório, para que se proponha adequação da legislação distrital à 
Política Nacional de Mobilidade Urbana de forma que os recursos arrecadados em 
concessões de mobilidade sejam direcionados a investimentos no próprio sistema de 
mobilidade. 
 
 
Nº: 445w 
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NOME DO CONTRIBUINTE: Rogerio Bertolossi 

CONTRIBUIÇÃO  
Sou absolutamente contra a cobrança de estacionamento nas quadras. Rogerio 
Bertolossi 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 

Nº: 446w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Rogério Galhardi 

CONTRIBUIÇÃO 1 
Olá! Bom dia! 

Meu nome é Rogério Galhardi, CPF 159.822.288-00. 

Para as áreas Ipe Amarelo, minha sugestão é: cobrança por 2h. Como a operação 

será por app, este pode ter um alerta faltando 15min, p.ex., e o usuário vai e renova o 

tempo. 

CONTRIBUIÇÃO 2 
Quanto à questão das Residenciais do Plano, grande parte do problema de "1 carro 

por cabeça" nas super-quadras foi criado pela falta de qualidade do transporte público 

no DF (tanto para os moradores do PP, quanto para os trabalhadores que vêm das 

RAs para trabalhar no PP - comércio, farmácias, restaurantes, bancos etc.) 

Além disso, ao não termos o serviço de vagas públicas rotativas, naturalmente nos 

jogam para o serviço clandestino de flanelinhas, muitas vezes pautado por extorsão 

(principalmente no Conjunto)!!! 

Em algumas cidades com serviço similar já foi identificado o conluio de usuários de 

longo período com flanelinhas, com aquele pagando um valor mensal a estes, para 

que gerem o pullet de uso quando identificada alguma fiscalização! 

Em 2008, durante o evento "Brasília: Um Milhão de Veículos", apresentei uma série 

de sugestões para a melhoria da mobilidade no DF ao então secretário de 

Transportes, Alberto Fraga, que me encaminhou ao Diretor-Geral do Detran, Jair 

Tedeschi. Era um documento com 5 ou 6 laudas, com uma grande lista. 

Para a infelicidade do povo do DF, ao final do evento encontrei o documento jogado 

sobre uma mesa no canto do palco. 

Para minha felicidade, 5 anos depois pude constatar uma de minhas sugestões 

implantadas, e que foi crucial para a melhoria do trânsito da DF-095 (Via Estrutural): 

a reversão pelo viaduto Ayrton Senna. 

Ainda possuo o referido documento. 

Uma das sugestões, a propósito, referia-se ao atual projeto, na qual eu sugeria o uso 

do estacionamento do Estádio para os carros particulares de comerciários etc., com o 
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fornecimento gratuito, pelo GDF, de um circular que levasse esses 

motoristas/usuários até certos pontos de conexão com outros modais. 

Um contraponto à crítica do Dep Fábio: infelizmente, um projeto dessa magnitude não 

possui conduções de ser feito em um bloco único! Não há como definir todas as 

variáveis imagináveis decorrentes da fusão dos projetos no campo teórico.  

Ademais, o transporte público, mal ou bem, já existe. Isso facilita que o atual projeto 

seja implementado, e os ajustes no outro seja feito a tempo e modo plausível! 

 
CONTRIBUIÇÃO 3 
 
Uma crítica: mais uma vez, o GDF, como de praxe, entende que Brasília é só o Plano 

Piloto! Como previsto na Constituição, o DF possui características de Estado e de 

Município simultaneamente. Ou seja: as RAs não passam de meros bairros, 

analogamente falando, desse "município" chamado Distrito Federal, principalmente 

por não possuírem independência administrativa e legislativa (dada pela eleição 

destes representantes), e, principalmente, orçamentária e financeira. 

Mais uma vez, nós, não-moradores do PP, nos sentimos como marginais, como meros 

recebedores de esmolas administrativas, principalmente por troca em votos! 

Procurem no serviço Busca CEP dos Correios para verem se há alguma distinção 

entre um CEP do PP e um da Ceilândia quanto ao "município" que estas regiões 

integram! 

As deficiências quanto ao estacionamento público são comuns a todas as 35 RAs, 

principalmente em sua áreas comerciais de grande agendamento! 

 
CONTRIBUIÇÃO 4 
 
Quanto às super-quadras, a solução é simples: 

1)valor mais em conta (tipo R$ 1,00/hora); 

2) só fazer a cobrança nas vagas mais próximas às áreas comerciais (brasiliense é 

preguiçoso, e gosta de parar quase dentro do estabelecimento para o qual está indo!) 

RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
Caso deseje, favor enviar o estudo para zonaverde@semob.df.gov.br. 
 
Nº: 447w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Romulo Andrade 

CONTRIBUIÇÃO  
Não à cobrança de estacionamento em espaço público, não é justo complicar mais 

ainda a vida do cidadão no Distrito Federal. O transporte público de qualidade tem 

sido a solução para o problema do trânsito em diversas cidades do mundo. Brasília, a 
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cidade símbolo do modernismo, ponto de convergência de tantos brasileiros precisa 

urgentemente desse serviço à sua população melhorado ! 

Romulo Andrade, professor e artista visual - pai de cinco filhos, residente ha 45 anos 
no DF. 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 448w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Rosalino Alves 

CONTRIBUIÇÃO  
É vergonhoso saber que estão querendo, taxar os estacionamentos, publicos e os das 
residencias, é mais um meio de arrecadação destinada a engordar os cofres do 
estado, no caso o GDF, Não concordo e deixo aqui meu protexto! Onde os idosos irão 
estacionar. Tem também os deficientes físicos! E aí SEMOB, expliquem isso direito! 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
O projeto prevê a regularização da reserva de vagas especiais. 
 
Nº: 449w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Rosana 

CONTRIBUIÇÃO  
Sou moradora da SQN 411 acho um absurdo essa  proposta de privatização nas 

quadras residencial, a Asa norte não tem metrô e nisso que o Governo deveria focar 

para melhorar a mobilidade. 

#NÃO A PRIVATIZAÇÃO 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 450w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Rosana Mesquita 

CONTRIBUIÇÃO  
Votem contra a privatização das vagas 

Primeiro que tenhamos um sistema de transporte público bom, que inclusive os 

senhores usem.  Depois pensemos nisso,quando carros se tornarem dispensáveis. 

Rosana Mesquita  Sqn 106 

Contra a privatização das vagas de estacionamento público 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 451w 
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NOME DO CONTRIBUINTE: Rosângela 

CONTRIBUIÇÃO  
Nao ao estacionamento pago. Absurdo 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 452w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Rosangela Carneiro Soares 

CONTRIBUIÇÃO 1 
Senhores: 

Seguem minhas contribuições para o projeto de estacionamento rotativo pago: 

1  tarifa na primeira hora gratis. O valor é excessivo para a maioria da população 

assalariada e de aposentados. Além disso, a outorga mensal se apenas 10% não se 

justifica como retorno para a comunidade.  

 
CONTRIBUIÇÃO 2 
2  certificadora deveria ser licitada e contratada pelo GDF.  A contratação pela 

concessionária transfere a responsabilidade do governo de fiscalizar contratos e, mais 

grave, incentiva o conluio.  

 
CONTRIBUIÇÃO 3 
3  Antes de implantar esse projeto, o GDF deve investir na oferta de transporte público 

de qualidade e em volume suficiente.  O próprio projeto de estacionamento rotativo 

pago prevê bolsões junto a estações do metrô e BRT,  o que confirma a precariedade 

do transporte que não atende o cidadão, obrigado a usar veículo participar nos 

deslocamentos.  

Atenciosamente,  

Rosangela Carneiro Soares  
Moradora na asa sul 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 453w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Rosângela V. Parro 

CONTRIBUIÇÃO  
NÃO A PRIVATIZAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PÚBLICO!! 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 454w 
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NOME DO CONTRIBUINTE: Roseli M. 

CONTRIBUIÇÃO  
Sou CONTRA o Projeto Zona Verde do GDF 

RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 

Nº: 455w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Roseli Silveira 

CONTRIBUIÇÃO  
Bom dia! 

É um verdadeiro absurdo a pretensão de se impor o pagamento de estacionamento 

na nossa capital. Nada, absolutamente nada de positivo advirá para nós, população 

já explorada por tantos impostos que tão poucos benefícios leva aos necessitados.  

É preciso pensar no povo, na crise enorme em  que estamos submersos e que  mais 

ainda vai se aprofundar. Essa cobrança é um descalabro, uma afronta aos cidadãos 

de bem, que trabalham pela sua sobrevivência e pela sobrevivência de seus 

dependentes. A fortuna arrecadada com essa cobrança inaceitável, porque amoral, é 

um verdadeiro assalto a quem vive nesta nossa cidade, que um dia mereceu o título 

de Capital da Esperança.  

Para ressuscitar, pelo menos em parte, esse título, esperamos que a decência da 

população trabalhadora e honesta vença a ganância desavergonhada de empresários 

que se enriquecerão sem o menor esforço. Esses péssimos empresários parece que 

se miram nos faraós, que, à custa do inimaginável sacrifício alheio,   viram crescer 

gigantescas  pirâmides (no caso atual, pirâmides de dinheiro). 

Um fragoroso "NÃO!!!" a esse (semidisfarçado) assalto aos moradores e visitantes 

desta nossa capital, patrimônio não apenas nosso. Que a moralidade norteie todas as 

decisões em assuntos públicos. 

Como podemos acompanhar o desenrolar desse assunto? 

Roseli Silveira 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
Todas as informações estão na página http://www.semob.df.gov.br/audiencias-
publicas/ 
 
Nº: 456w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Rozania 

CONTRIBUIÇÃO  
Nao a cobrança ao estacionamento. Mais um roubo. 

RESPOSTA 
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A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 457w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Rujiza Mara Andreyevich 

CONTRIBUIÇÃO  
Bom dia. Sou contra e zoneamento de áreas comerciais e residenciais do Plano Piloto. 
Atenciosamente, Rujiza Mara Andreyevich, residente à Sqs 204. 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 458w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Sabrina De Souza Matos 

CONTRIBUIÇÃO  
Não a privatização do estacionamento púbico 

Eu sou técnica em enfermagem, uso carro para locomoção dos meus empregos, ainda 

mais nessa pandemia para nao usar transporte público, como ficaria complicado pagar 

todos os dias 2 lugares estacionamento público. 

Sabrina De Souza Matos 

Obrigada 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 459w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Salma 

CONTRIBUIÇÃO  
Considero um absurdo essa cobrança. Se o GDF melhorar o transporte publico, muita 
gente deixará o carro em casa. Todos merecem transporte público de qualidade e não 
onibus lotados como o que se vê nos horarios de pico. Os assessores, e o proprio 
governador, deveriam andar nesses ônibus lotados nesses horários pra saber como 
é... 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 460w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Samuel Nunes Limberger 

CONTRIBUIÇÃO 
POSICIONAMENTO SOBRE ESTACIONAMENTO PAGO NAS ÁREAS PÚBLICAS 

Eu, Samuel Nunes Limberger, celular 99837****, venho manifestar meu 

posicionamento contrário a cobrança de estacionamento nas áreas públicas do DF, 

notadamente nas quadras da ASA NORTE e ASA SUL, sejam nas áreas comerciais 

externas ou nas áreas internas de moradia. 
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CONTRIBUIÇÃO 2 
 
O GDF não pode impor esse fardo aos cidadãos SEM  ANTES garantir um sistema 

público, integrado e eficiente de transporte coletivo, digno da Capital da República. 

Faz-se necessário a implantação de um sistema radial de mobilidade urbana no DF, 

em direção ao Plano Piloto, utilizando trilhos leves e veículos seguros, leves e 

confortáveis, de forma a favorecer a migração do carro para veículos coletivos, bem 

como oferecendo qualidade urbanística e paisagística aos seus usuários. Esse 

sistema deve ser baseado na alteração da matriz energética de combustível fóssil 

para energias limpas e não poluentes ambientalmente. 

Entendemos que o modelo de gestão baseado em concessão a iniciativa privada da 
exploração de estacionamentos é desnecessário, imprudente e oneroso, visto que os 
investimentos para a implantação das vias públicas e demarcação das vagas já foram 
realizadas pelo GDF ao longo da construção de Brasília até os dias atuais. 
 
Faz- se necessário sim, o desenvolvimento de estudos para a constituição de um 

Órgão Publico que se configure em uma Autoridade Única Organizadora do 

Transporte e Mobilidade na Brasília Metrópole, que planeje e execute uma integração 

dos vários modais de transporte internos no Distrito Federal e com as cidades do 

entorno. 

Precede quaisquer estudos de cobrança de estacionamento no Plano Piloto a 

realização de investimentos e a implantação prioritária e urgente dos seguintes 

projetos: 

• Expansão do Metro até o final da Asa Norte e sua continuidade por meio de 

VLT para as cidades na região norte do DF. 

• Implantar o VLT na W3, L2 e Eixo Monumental, ambos de forma circular, mas 

integrado, substituindo completamente os Ônibus, que deverão se deslocar para 

outras vias. 

• Executar o previsto no programa "Brasília Integrada" do BID/GDF, que propõe 

“Terminais de Integração Metrô/VLT/Ônibus/Automóveis” nas pontas das Asas Sul e 

Asa Norte, com amplos estacionamentos gratuitos; 

• Implantar uma rede transversal de micro-ônibus elétricos de vizinhança 

(cruzando o Plano Piloto no sentido Leste-Oeste) ligando as quadras, desde 800 às 

quadras 900. 

• Completar e integrar as ciclovias e ciclo faixas, construindo bicicletários em 

praças e pontos de ônibus, edifícios públicos e comerciais e fortalecer sistema 

compartilhado de bicicletas e patinetes. 

• Quanto ao transporte individual, incentivar alternativas sustentáveis e 
compartilhadas. 
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O agravante dessa proposta de Zona Verde, além da privatização dos 

estacionamentos públicos, é a terceirização da fiscalização e aplicação de multas 

também aparentemente ser privatizada. Isso impediria a reversão desses recursos 

para apoio a execução de projetos inovadores de REESTRUTURAÇÃO do sistema 

de transporte do Distrito Federal e de sua Área Metropolitana. Essa privatização dos 

estacionamentos públicos com terceirização da fiscalização e cobrança de multas 

trará pesado ônus e transtornos aos moradores do DF e região que se deslocam 

diariamente ao centro da capital. 

Trará, ademais, custo cruel ao orçamento familiar dos assalariados já obrigados a 
manter oneroso carro individual e a enfrentar penosos congestionamentos, devido à 
ausência de transporte coletivo decente pela omissão do poder público, ao longo de 
décadas. 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 
Cumpre diferenciar privatização de concessão, como foi explicado na Audiência 

Pública. 

Com relação às quadras residenciais, destaca-se que o Projeto prevê cobrança 

apenas em horário comercial e isenção para moradores, com objetivo de inibir que 

automóveis estacionem nas quadras residenciais para acessar as comerciais, como 

já ocorre hoje em muitas quadras. 

O Projeto não prevê terceirização da fiscalização, mantendo todos as prerrogativas 

do Poder Público, conforme foi explicado na Audiência Pública. 

Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

 
Nº: 461w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Sandra 

CONTRIBUIÇÃO  
NÂO 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 462w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Sandra 

CONTRIBUIÇÃO  
Sou totalmente contra essa aberração de Projeto.  Brasília  não tem transporte público 

de qualidade. Asa Norte, Lago Norte, etc, sequer tem metrô 
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Brasilia é diferente de outras cidades, além de deficiente em transporte público,  tem 

comércios no Plano Piloto, nas comerciais, restaurantes, bares, etc. Cujos comércios 

poderão ficar inviáveis,  mais desempregos virão 

Acho q não é momento para essa discussão 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 463w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Sandra Mary 

CONTRIBUIÇÃO  
Com relação a cobrança veremos inclusive uma queda do comércio local pq muitos 

irão ponderar antes de sair de casa pra fazer uma compra pq além do custo da compra 

terra que pagar um estacionamento mais caro que shopping. 

Muitos apartamentos do plano piloto são antigos e não tem garagem. É desumano 

cobrar de uma família inteira tenha somente um carro. Muitas vezes o marido, filhos e 

esposa precisam mais de um carro. 

Queda na arrecadação do comércio , da população, dos impostos e ganho das 

empresas que serão responsáveis por isso. Muitos vão deixar de comprar e morar por 

aqui 

Não temos transporte público descente 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 
 
Nº: 464w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Sarah 

CONTRIBUIÇÃO  
Boa tarde 

Gostaria de me posicionar contra a parceria pela zona verde. 
 
Ao invés disso, creio que devem ser tomadas medidas que melhorem o transporte 
público no plano piloto. 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 465w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Sarah Camilo 

CONTRIBUIÇÃO  
POSICIONAMENTO SOBRE ESTACIONAMENTO PAGO NAS ÁREAS PÚBLICAS 
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Eu, ____, celular ______, venho manifestar meu posicionamento contrário a cobrança 
de estacionamento nas áreas públicas do DF, notadamente nas quadras da ASA 
NORTE e ASA SUL, sejam nas áreas comerciais externas ou nas áreas internas de 
moradia. 
 
O GDF não pode impor esse fardo aos cidadãos SEM  ANTES garantir um sistema 

público, integrado e eficiente de transporte coletivo, digno da Capital da República. 

Faz-se necessário a implantação de um sistema radial de mobilidade urbana no DF, 

em direção ao Plano Piloto, utilizando trilhos leves e veículos seguros, leves e 

confortáveis, de forma a favorecer a migração do carro para veículos coletivos, bem 

como oferecendo qualidade urbanística e paisagística aos seus usuários. Esse 

sistema deve ser baseado na alteração da matriz energética de combustível fóssil 

para energias limpas e não poluentes ambientalmente. 

Entendemos que o modelo de gestão baseado em concessão a iniciativa privada da 
exploração de estacionamentos é desnecessário, imprudente e oneroso, visto que os 
investimentos para a implantação das vias públicas e demarcação das vagas já foram 
realizadas pelo GDF ao longo da construção de Brasília até os dias atuais. 
 
. Faz- se necessário sim, o desenvolvimento de estudos para a constituição de um 

Órgão Publico que se configure em uma Autoridade Única Organizadora do 

Transporte e Mobilidade na Brasília Metrópole, que planeje e execute uma integração 

dos vários modais de transporte internos no Distrito Federal e com as cidades do 

entorno. 

Precede quaisquer estudos de cobrança de estacionamento no Plano Piloto a 

realização de investimentos e a implantação prioritária e urgente dos seguintes 

projetos: 

• Expansão do Metro até o final da Asa Norte e sua continuidade por meio de 

VLT para as cidades na região norte do DF. 

• Implantar o VLT na W3, L2 e Eixo Monumental, ambos de forma circular, mas 

integrado, substituindo completamente os Ônibus, que deverão se deslocar para 

outras vias. 

• Executar o previsto no programa "Brasília Integrada" do BID/GDF,  que propõe 

“Terminais de Integração Metrô/VLT/Ônibus/Automóveis” nas pontas das Asas Sul e 

Asa Norte, com amplos estacionamentos gratuitos; 

• Implantar uma rede transversal de micro-ônibus elétricos de vizinhança 

(cruzando o Plano Piloto no sentido Leste-Oeste) ligando as quadras, desde 800 às 

quadras 900. 

• Completar e integrar as ciclovias e ciclo faixas, construindo bicicletários em 

praças e pontos de ônibus, edifícios  públicos e comerciais e fortalecer sistema 

compartilhado de bicicletas e patinetes. 

• Quanto ao transporte individual, incentivar alternativas sustentáveis e 

compartilhadas. 
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O agravante dessa proposta de Zona Verde, além da privatização dos 

estacionamentos públicos, é a terceirização da fiscalização e aplicação de multas 

também aparentemente ser privatizada. Isso impediria a reversão desses recursos 

para apoio a execução de projetos inovadores de REESTRUTURAÇÃO do sistema 

de transporte do Distrito Federal e de sua Área Metropolitana. Essa privatização dos 

estacionamentos públicos com terceirização da fiscalização e cobrança de multas 

trará pesado ônus e transtornos aos moradores do DF e região que se deslocam 

diariamente ao centro da capital. 

Trará, ademais, custo cruel ao orçamento familiar dos assalariados já obrigados a 

manter oneroso carro individual e a enfrentar penosos congestionamentos, devido à 

ausência de transporte coletivo decente pela omissão do poder público, ao longo de 

décadas. 

Quem são vcs? Poderia me dar mais esclarecimentos sobre o assunto? 

Esse projeto é um absurdo. Muitos moradores estão indignados com isso. 

Pode incluir meu nome e meu telefone no documento acima. 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 
Cumpre diferenciar privatização de concessão, como foi explicado na Audiência 

Pública. 

Com relação às quadras residenciais, destaca-se que o Projeto prevê cobrança 

apenas em horário comercial e isenção para moradores, com objetivo de inibir que 

automóveis estacionem nas quadras residenciais para acessar as comerciais, como 

já ocorre hoje em muitas quadras. 

O Projeto não prevê terceirização da fiscalização, mantendo todos as prerrogativas 

do Poder Público, conforme foi explicado na Audiência Pública. 

Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

 
Nº: 466w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Saraiva Pinheiro 

CONTRIBUIÇÃO  
Acredito que cobrar pelo estacionamento nas áreas residenciais é ilegal 

RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 467w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Saxa Miranda 
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CONTRIBUIÇÃO  
Não sou a favor do Projeto Zona Verde do GDF que intenciona privatizar as áreas de 

estacionamentos comerciais e residenciais de Brasília! 

Isso é um desrespeito com quem paga seus impostos! 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 468w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Sebastião Iris 

CONTRIBUIÇÃO  
Bom dia! 

Não sou favorável à este projeto. 

Não vejo neste projeto, transparência, nem como seria utilizado de forma coerente os 
recursos arrecadados caso venha a ser implementado no GDF mais uma forma de 
taxar o cidadão que já paga tanto imposto. 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 469w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Semírames 

CONTRIBUIÇÃO  
Esse projeto é absurdo! Sou contra. 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 470w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Sérgio Cozzetti 

CONTRIBUIÇÃO  
Olá, sou morador da SQN 109 e gostaria de dizer que sou contra a cobrança de 
qualquer tipo de taxa de estacionamento dentro das quadras residenciais 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 471w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Sergio Duarte 

CONTRIBUIÇÃO  
Sou absolutamente CONTRA taxação para essa tal área verde. Meu nome SERGIO 

DUARTE morador da SQN 316 BLOCO K 

RESPOSTA 
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A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 472w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Sheyla Pucci 

CONTRIBUIÇÃO  
Prezados, bom dia, Meu voto é NÃO para a consulta pública a respeito da cobrança 
para o Projeto Zona Verde! Como cidadã e moradora de Brasília, quero manifestar a 
minha indignação com mais uma cobrança do GDF para a população. Sou 
absolutamente contra a cobrança de taxa de estacionamento público em áreas 
residenciais. Estou cansada de pagar cada vez mais impostos e taxas acredito já 
pagarmos uma elevada tributação aos órgãos públicos! Usem com eficiência o 
dinheiro arrecadado que, assim, não faltará recursos para o que precisa ser feito.  
 
Não se pode punir os habitantes do Plano Piloto por absoluta incompetência e 
incapacidade dos governos no manejo do transporte coletivo, que não atende a 
população que vive nessa área, taxando-se com o pagamento de estacionamento, 
inclusive nas áreas residenciais.  
 
Esse projeto é uma forma de o governo arrecadar mais sem dar nada em troca. As 
políticas públicas têm que dar retribuição ao que se arrecada. Chega de querer fazer 
graça com dinheiro alheio.  
 
Atenciosamente, Sheyla Pucci 206 Norte 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 473w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Sidney 

CONTRIBUIÇÃO  
Contra o projeto de privatização dos estacionamentos públicos do GDF, vote NÃO no 

dia 31/07/2020 na Audiência Pública, de 10 às 12h, msg Whatsapp no número 

99233****.  

Eu voto não...sobre este projeto 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 474w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Sil  

CONTRIBUIÇÃO  
Bom dia! 

Passando p dizer não a zona verde! 

Obrigada pela atenção 
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Sem segurança para andar à noite nos transportes públicos, não se pode exigir que 
não se tenha carros em casa! Absurdo cobrar estacionamento residencial 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 475w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Silvana 

CONTRIBUIÇÃO  
Bom dia, me chamo Silvana. 

Minha pergunta é em relação ao incentivo ao transporte público. 

Sabemos que grande parte dos veiculos que circulam pelo Plano Piloto vem das 
Cidades satélites, o que pretendem fazer para melhorar o transporte coletivo das 
satélites para o Plano Piloto, visto que hoje o transporte e precário. Sistemas 
implantados como o BRT, ou a linha verde na EPTG, não trouxe grandes melhoras no 
transporte coletivo. 
 
O valor arrecadado com as vagas rotativas será investida na melhoria do transporte 
coletivo? 
 
Tem previsão do metrô chegar às cidades do Gama e Santa Maria?  

Obrigada. 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 
Com relação à destinação dos recursos, foram acatadas as contribuições, conforme 
item 2.2 deste Relatório, para que se proponha adequação da legislação distrital à 
Política Nacional de Mobilidade Urbana de forma que os recursos arrecadados em 
concessões de mobilidade sejam direcionados a investimentos no próprio sistema de 
mobilidade. 
 
Nº: 476w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Silvia 

CONTRIBUIÇÃO 
Boa tarde! Como fazemos pra votar? 

Contra o projeto zona Verde do Gdf? 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 477w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Silvia Rodriguez 

CONTRIBUIÇÃO  
eu Silvia ROdriguez, sou contra o projeto de estacionamento rotativo - zona verde. 
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RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 478w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Silvio Filippi 

CONTRIBUIÇÃO  
NÃO! Não à cobrança de estacionamento! 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 479w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Simone 

CONTRIBUIÇÃO  
Não 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 481w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Simone Galliego 

CONTRIBUIÇÃO  
Bom dia, me manifesto como morador e pagador de impostos em Brasília 
TOTALMENTE CONTRÁRIO a essa iniciativa pouco honrosa de nossos governantes 
na criação de famigerado Projeto Zona Verde do GDF. 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 482w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Sirlene Rodrigues 

CONTRIBUIÇÃO  
Bom dia 

Bom dia, quero registrar minha indignação com a proposta do GDF de cobrança de 

estacionamento público. Chega a ser usurpadora tal proposta. Absurda, dilapidadora 

dos bolsos dos contribuintes que já pagam excessivamente por impostos.  

Vcs deveriam se envergonhar de tal proposta e o GDF deveria estabelecer  uma 

política de mobilidade urbana sustentável, que priorize o transporte público e a adoção 

de novas matrizes energéticas em substituição aos combustíveis fósseis e consideram 

que, a exemplo das grandes cidades do mundo, o governo não pode punir o transporte 

individual sem antes garantir um eficaz e amplo sistema de transporte coletivo. 

Que vergonha colocar em discussão uma proposta de tão baixa envergadura moral, 
não sei de quem é a ideia, mas repassem ao mentor genial por favor 
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RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 483w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Sol 

CONTRIBUIÇÃO  
Um absurdo projeto zona verde 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 484w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Solange 

CONTRIBUIÇÃO  
Boa tarde. Informo que sou contra o projeto zona verde.  

O DF não possui transporte público eficiente para atender à todos. Antes de se 
implantar isso, tem que ter investimentos em transporte público. 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 485w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Solange Pavie 

CONTRIBUIÇÃO  
Bom dia. Meu nome é Solange Pavie e sou moradora da Asa Sul. Sobre esse assunto, 
informo que não concordo com a cobrança de valores nas quadras residenciais. Não 
faz sentido o morador pagar por vaga em frente ao seu bloco residencial. Revejam 
esse ponto. Não é justo! 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. O Projeto prevê isenção para moradores. 
 
Nº: 486w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Sonia 

CONTRIBUIÇÃO  
Não há cobrança de estacionamento não não não não roubalheira 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 487w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Sônia Maria Pereira 

CONTRIBUIÇÃO  
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Sou, terminantemente, contra a privatização dia estacionamentos públicos de Brasília. 
Pagamos altos impostos e taxas para passarmos a ter mais esse ônus. Portanto, NÃO 
à Privatização. Sônia Maria Pereira RG 499.920- SSP/DF 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 488w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Stela Maria Santos Brandão 

CONTRIBUIÇÃO 1 

Senhores,  

Uma das qualidades e características da nossa cidade, especialmente do Plano Piloto, 

é a liberdade de circulação, tanto para o pedestre quanto para o motorista. Isso é parte 

intrínseca da Qualidade de Vida desta cidade que foi alçada a Patrimônio Mundial da 

Humanidade pela UNESCO. Tirar-nos essa qualidade é aviltar o conceito urbano 

original do qual nasceu Brasília. É tirar-nos, simplesmente, a liberdade de circulação. 

Caso tenhamos que pagar estacionamento em espaços públicos, imaginem o tanto 

em que isso vai onerar o cidadão, praticamente privando-o do direito de ir e vir. Uma 

simples ida ao supermercado terá que ser repensada. Visitas a amigos, parentes, 

escolas, hospitais, médicos, dentistas, clínicas, autarquias, restaurantes, lojas, 

farmácias, padarias, cinemas, teatros, outros, será motivo de se calcular se vale ou 

não a pena, pelo tanto que pesará no bolso ao longo do tempo. O comércio se 

ressentirá. Inimaginável cobrar estacionamento nas Super Quadras e outras áreas 

residenciais!!! A vida como um todo se ressentirá! Isso vai representar mais um 

aborrecimento, frustração, sentimento de privação pela arbitrariedade imposta ao 

cidadão comum. Como se não bastassem as mazelas com as quais temos que 

conviver!   

Quanto ao aumento de veículos, a solução deve ser focada no transporte público! 

Com o crescimento da cidade, a melhoria nesse setor continua apenas no sonho do 

brasiliense. Continuamos sendo “cabeça-tronco- e - rodas”, pois os Senhores, ao 

invés de investirem esforços, inteligência e criatividade nas soluções para o transporte 

público desta cidade, optam por PUNIR o cidadão que não pode prescindir do seu 

veículo. Em Brasília, o automóvel não é um luxo, mas necessidade. Essa ideia, 

portanto, é um abuso, uma extorsão, chega a ser imoral e deve ser rechaçada 

veementemente. 

Grata e atenciosamente, 
Stela Maria Santos Brandão  
Asa Norte  
Brasília 

 
CONTRIBUIÇÃO 2 
POSICIONAMENTO SOBRE ESTACIONAMENTO PAGO NAS ÁREAS PÚBLICAS 
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Vimos manifestar nosso posicionamento contrário a cobrança de estacionamento nas 

áreas públicas do DF, notadamente nas quadras da ASA NORTE e ASA SUL, sejam 

nas áreas comerciais externas ou nas áreas internas de moradia. 

O GDF não pode impor esse fardo aos cidadãos SEM  ANTES garantir um sistema 

público, integrado e eficiente de transporte coletivo, digno da Capital da República. 

Faz-se necessário a implantação de um sistema radial de mobilidade urbana no DF, 

em direção ao Plano Piloto, utilizando trilhos leves e veículos seguros, leves e 

confortáveis, de forma a favorecer a migração do carro para veículos coletivos, bem 

como oferecendo qualidade urbanística e paisagística aos seus usuários. Esse 

sistema deve ser baseado na alteração da matriz energética de combustível fóssil 

para energias limpas e não poluentes ambientalmente. 

Entendemos que o modelo de gestão baseado em concessão a iniciativa privada da 
exploração de estacionamentos é desnecessário, imprudente e oneroso, visto que os 
investimentos para a implantação das vias públicas e demarcação das vagas já foram 
realizadas pelo GDF ao longo da construção de Brasília até os dias atuais 
 
. Faz- se necessário sim, o desenvolvimento de estudos para a constituição de um 

Órgão Publico que se configure em uma Autoridade Única Organizadora do 

Transporte e Mobilidade na Brasília Metrópole, que planeje e execute uma integração 

dos vários modais de transporte internos no Distrito Federal e com as cidades do 

entorno. 

Precede quaisquer estudos de cobrança de estacionamento no Plano Piloto a 

realização de investimentos e a implantação prioritária e urgente dos seguintes 

projetos: 

• Expansão do Metro até o final da Asa Norte e sua continuidade por meio de 

VLT para as cidades na região norte do DF. 

• Implantar o VLT na W3, L2 e Eixo Monumental, ambos de forma circular, mas 

integrado, substituindo completamente os Ônibus, que deverão se deslocar para 

outras vias. 

• Executar o previsto no programa "Brasília Integrada" do BID/GDF,  que propõe 

“Terminais de Integração Metrô/VLT/Ônibus/Automóveis” nas pontas das Asas Sul e 

Asa Norte, com amplos estacionamentos gratuitos; 

• Implantar uma rede transversal de micro-ônibus elétricos de vizinhança 

(cruzando o Plano Piloto no sentido Leste-Oeste) ligando as quadras, desde 800 às 

quadras 900. 

• Completar e integrar as ciclovias e ciclo faixas, construindo bicicletários em 

praças e pontos de ônibus, edifícios  públicos e comerciais e fortalecer sistema 

compartilhado de bicicletas e patinetes. 

• Quanto ao transporte individual, incentivar alternativas sustentáveis e 

compartilhadas. 
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O agravante dessa proposta de Zona Verde, além da privatização dos 

estacionamentos públicos, é a terceirização da fiscalização e aplicação de multas 

também aparentemente ser privatizada. Isso impediria a reversão desses recursos 

para apoio a execução de projetos inovadores de REESTRUTURAÇÃO do sistema 

de transporte do Distrito Federal e de sua Área Metropolitana. Essa privatização dos 

estacionamentos públicos com terceirização da fiscalização e cobrança de multas 

trará pesado ônus e transtornos aos moradores do DF e região que se deslocam 

diariamente ao centro da capital. 

Trará, ademais, custo cruel ao orçamento familiar dos assalariados já obrigados a 

manter oneroso carro individual e a enfrentar penosos congestionamentos, devido à 

ausência de transporte coletivo decente pela omissão do poder público, ao longo de 

décadas. 

Não à cobrança de estacionamento em espaços públicos de Brasília! 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 
Cumpre diferenciar privatização de concessão, como foi explicado na Audiência 

Pública. 

Com relação às quadras residenciais, destaca-se que o Projeto prevê cobrança 

apenas em horário comercial e isenção para moradores, com objetivo de inibir que 

automóveis estacionem nas quadras residenciais para acessar as comerciais, como 

já ocorre hoje em muitas quadras. 

O Projeto não prevê terceirização da fiscalização, mantendo todos as prerrogativas 

do Poder Público, conforme foi explicado na Audiência Pública. 

Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

 
Nº: 489w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Suelem Dias 

CONTRIBUIÇÃO  
Voto contra esse projeto absurdo e sem qualquer planejamento de transporte público 
adequando e descente. 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 490w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Sueli Brito Lira de Freitas 

CONTRIBUIÇÃO  
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Eu Sueli Brito Lira de Freitas, CPF: 351721001-30, sou contra a privatização das areas 
publicas de estacionamento de Brasilia . 
  
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 491w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Tâmara 

CONTRIBUIÇÃO  
Olá! Como moradora da Quadra residencial 306 da Asa Sul , no PLANO piloto, venho 
manifestar minha contrariedade à implementação de cobrança pelo uso de 
estacionamento público, PRINCIPALMENTE nas QUADRAS RESIDENCIAIS!!!! Nós, 
moradores, necessitamos de um espaço para deixar nossos carros e a cobrança por 
isso seria abusiva e desumana!!! AGRADEÇO desde já pela manutenção de nosso 
direito de estacionar nossos carros nos locais onde resistimos SEM COBRANÇA de 
qualquer taxa por isso 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. O Projeto prevê isenção para moradores. 
 
Nº: 492w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Tancredo Faria 

CONTRIBUIÇÃO  
Prezados, bom dia. Em atenção a Audiência Publica que esta sendo realizada com 
fins a discussão sobre a cobrança de valores para os estacionamentos nas areas 
comerciais e residencias do Plano Piloto, envio a minha manifestação, como residente 
da Asa Sul. Não concordo com a presente cobrança, uma vez que estamos falando 
de area publica e que, tal cobrança limitará sua utilização uma vez que:  
 
a) para a area comercial: não existe um modal alternativo que permita que 
comerciantes e consumidores deixem seus veículos (nao existem estacionamentos 
particulares em nossa capital); 
 
b) para a area residencial: sou veementemente contrário. Tal cobrança traz uma 
limitação e uma violação de direitos sem precedentes aos moradores, posto que lhe 
limita a utilização. A area habitacional de Brasilia foi construída, constituída para 
privilegiar essa area livre e conjunta, trazer esse ônus é violar o direito dos residentes 
do plano piloto. Ademais, qualquer cobrança teria que haver uma contraprestação 
específica aos usuários. Não havendo essa especificidade para a area residencial. 
 
Assim, manifesto por meio dessa mensagem meu repudio a tal cobrança pela 
utilização das areas de estacionamento no Plano Piloto. Tancredo Faria 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. O Projeto prevê isenção para moradores. 
Importa diferenciar público de gratuito. 
 
Nº: 493w 
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NOME DO CONTRIBUINTE: Tania Luísa Lopes De Oliveira 

CONTRIBUIÇÃO  
Sou completamente contra o pagamento de estacionamento para os moradores das 

quadras! 

Referência: Consulta e Audiência Pública – Concessão de Estacionamentos Rotativos 
– Projeto Zona Verde Eu, Tania Luísa Lopes De Oliveira, portadora do CPF 
381754951-20, declaro ser totalmente contra o Projeto de cobrança denominado 
ZONA VERDE, em especial ao fato da cobrança de vagas aos residentes. 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 494w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Tarcisio 

CONTRIBUIÇÃO 
Bom dia. 

Tenho uma consulta a fazer. Vou mandar uma foto. 

A segunda consulta vou fazer depois da audiência. 

Eu sei, estou assistindo a audiência.  

Pelo que estou assistindo, existe diversas irregularidades.  

Primeira é que a seção da área pública. 

Segunda é a transferência das áreas.  

Terceiro são as justificativas. 

Prezados estou inscrito na audiência, mas não existe possibilidade de fazer 

perguntas? 

Essa audiência é falha, porque as pessoas não podem participar. 

Prezados o chat está desativado para perguntas. 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
Não se identificou a foto mencaionado. 
O procedimento de Audiência Pública segue as regras divulgas em seu Aviso de 
Consulta e Audiência Públicas. 
 
Nº: 495w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Tati Lopes 

CONTRIBUIÇÃO  
Original em áudio: 
Oi, bom dia. Eu gostaria de reclamar sobre essa situação da cobrança do 
estacionamento nas ruas. Eu moro na 415 sul, nós não temos estacionamento, é rua 
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sem saída e por dia, R$2,00 por hora, daria R$48,00, por mês seria R$1.440. Isso é 
um absurdo para uma pessoa que já paga impostos, já paga luz, água, iluminação 
pública, tudo que tem direito e ainda ter que pagar pra poder deixar seu carro na rua! 
Porque é pagar para deixar o carro na rua. Sem segurança, sem nada. O que é que 
está acontecendo? É um absurdo essa cobrança que estão querendo fazer. É um 
absurdo. Concordo com todas as melhorias que têm que ser feitas no transporte 
público, porque se houver todas as melhorias não vai precisar de tantos carros. 
Porém, cobrar por quem tem o seu carro devido à falta de transporte público, tá errado.  
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. O Projeto prevê isenção para moradores. 
 
Nº: 496w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Tati P. Boivet 

CONTRIBUIÇÃO  
Gente, pagar pra estacionar nas vias publicas, interior de quadras, áreas de 

entrequadra, etc, é o cúmulo do absurdo!!!! 

Especialmente diante de tantos impostos q ja pagamos!!! 

E ainda por cima, para uma empresa privada, sem contrapartidas q beneficiem a 
população!!! 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 497w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Tatiana 

CONTRIBUIÇÃO  
Meu voto é NÃO. Sou contra a privatização de estacionamentos públicos 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 498w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Tatiane Kanzler 

CONTRIBUIÇÃO 
Nao a essa privatização ridícula e absurda!!! 

POSICIONAMENTO SOBRE ESTACIONAMENTO PAGO NAS ÁREAS PÚBLICAS 

Eu, Tatiane Kanzler, celular 61 98159****, venho manifestar meu posicionamento 
contrário a cobrança de estacionamento nas áreas públicas do DF, notadamente nas 
quadras da ASA NORTE e ASA SUL, sejam nas áreas comerciais externas ou nas 
áreas internas de moradia. 
 
O GDF não pode impor esse fardo aos cidadãos SEM  ANTES garantir um sistema 

público, integrado e eficiente de transporte coletivo, digno da Capital da República. 

Relatório Anexo - Contribuições e Respostas (Rev Site) (53442389)         SEI 00090-00014697/2020-22 / pg. 292



 

Faz-se necessário a implantação de um sistema radial de mobilidade urbana no DF, 

em direção ao Plano Piloto, utilizando trilhos leves e veículos seguros, leves e 

confortáveis, de forma a favorecer a migração do carro para veículos coletivos, bem 

como oferecendo qualidade urbanística e paisagística aos seus usuários. Esse 

sistema deve ser baseado na alteração da matriz energética de combustível fóssil 

para energias limpas e não poluentes ambientalmente. 

Entendemos que o modelo de gestão baseado em concessão a iniciativa privada da 
exploração de estacionamentos é desnecessário, imprudente e oneroso, visto que os 
investimentos para a implantação das vias públicas e demarcação das vagas já foram 
realizadas pelo GDF ao longo da construção de Brasília até os dias atuais. Faz- se 
necessário sim, o desenvolvimento de estudos para a constituição de um Órgão 
Publico que se configure em uma Autoridade Única Organizadora do Transporte e 
Mobilidade na Brasília Metrópole, que planeje e execute uma integração dos vários 
modais de transporte internos no Distrito Federal e com as cidades do entorno. 
 
Precede quaisquer estudos de cobrança de estacionamento no Plano Piloto a 

realização de investimentos e a implantação prioritária e urgente dos seguintes 

projetos: 

• Expansão do Metro até o final da Asa Norte e sua continuidade por meio de 

VLT para as cidades na região norte do DF. 

• Implantar o VLT na W3, L2 e Eixo Monumental, ambos de forma circular, mas 

integrado, substituindo completamente os Ônibus, que deverão se deslocar para 

outras vias. 

• Executar o previsto no programa "Brasília Integrada" do BID/GDF,  que propõe 

“Terminais de Integração Metrô/VLT/Ônibus/Automóveis” nas pontas das Asas Sul e 

Asa Norte, com amplos estacionamentos gratuitos; 

• Implantar uma rede transversal de micro-ônibus elétricos de vizinhança 

(cruzando o Plano Piloto no sentido Leste-Oeste) ligando as quadras, desde 800 às 

quadras 900. 

• Completar e integrar as ciclovias e ciclo faixas, construindo bicicletários em 

praças e pontos de ônibus, edifícios  públicos e comerciais e fortalecer sistema 

compartilhado de bicicletas e patinetes. 

• Quanto ao transporte individual, incentivar alternativas sustentáveis e 

compartilhadas. 

O agravante dessa proposta de Zona Verde, além da privatização dos 

estacionamentos públicos, é a terceirização da fiscalização e aplicação de multas 

também aparentemente ser privatizada. Isso impediria a reversão desses recursos 

para apoio a execução de projetos inovadores de REESTRUTURAÇÃO do sistema 

de transporte do Distrito Federal e de sua Área Metropolitana. Essa privatização dos 

estacionamentos públicos com terceirização da fiscalização e cobrança de multas 

trará pesado ônus e transtornos aos moradores do DF e região que se deslocam 

diariamente ao centro da capital. 
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Trará, ademais, custo cruel ao orçamento familiar dos assalariados já obrigados a 

manter oneroso carro individual e a enfrentar penosos congestionamentos, devido à 

ausência de transporte coletivo decente pela omissão do poder público, ao longo de 

décadas. 

Vcs podiam reunir esse esforco todo pra arrumar os VARIOS problemas de mobilidade 

e transito que tem em Brasília. Pistas irregulares, cheias de buracos, sem sinalizacao 

horizontal e vertical, obras interminaveis e que logo dao problema, passarelas, metro 

pro lado norte da cidade, transporte publico decente e seguro, etc. Muitas coisas em 

beneficio da POPULACAO, e não benecificando um grupo de empresarios!! 

Isso ai tem cor, aparencia e cheiro de maracutaia pra enriquecer os empresarios. Em 

troca de que? Muito dinheiro de propina, COM CERTEZA! 

Deveriam ter vergonha de fazer isso na surdina em plena pandemia onde as pessoas 

estao preocupadas com ter o que comer... 

Tem outros problemas URGENTES a serem resolvidos pra BENEFICIAR A 

POPULAÇÃO 

Cobrar pra parar o proprio carro na sua quadra vai beneficiar em que a populacao???? 

Tem que ser virtual SIM para permitir a PARTICIPACAO DA POPULACAO 

Que eh realmente quem deve ser beneficiada 

Tem que permitir comentario no video do you tube!! 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 
Cumpre diferenciar privatização de concessão, como foi explicado na Audiência 

Pública. 

Com relação às quadras residenciais, destaca-se que o Projeto prevê cobrança 

apenas em horário comercial e isenção para moradores, com objetivo de inibir que 

automóveis estacionem nas quadras residenciais para acessar as comerciais, como 

já ocorre hoje em muitas quadras. 

O Projeto não prevê terceirização da fiscalização, mantendo todos as prerrogativas 

do Poder Público, conforme foi explicado na Audiência Pública. 

Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

 
Nº: 499w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Teresinha Alves 

CONTRIBUIÇÃO  
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Bom dia! Não ao estacionamento pago nas áreas residenciais 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 500w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Terezinha Donati 

CONTRIBUIÇÃO  
Não concordo com taxas outras além das q suportamos nesse difícil momento. 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 501w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Tete 

CONTRIBUIÇÃO 1 
Não existem vagas para todas as unidades residenciais nas quadras. Muitas vezes os 

moradores precisam parar em outros blocos na quadra. Isso está sendo previsto? 

CONTRIBUIÇÃO 2 
Os condomínios também precisam de uma vaga, uma vez que alguns síndicos não 

residem no prédio. 

As quadras precisam dispor de espaço para contêiner para obras 

 
CONTRIBUIÇÃO 3 
As áreas públicas que já têm cobrança, algumas vezes mais cara, serão 

contempladas no projeto? 

 
CONTRIBUIÇÃO 4 
O projeto completo está disponível para consulta? 

 
CONTRIBUIÇÃO 5 
Os blocos que não possuem garagem serão prejudicados em relação aos que 

possuem ? 

 
CONTRIBUIÇÃO 6 
Seria interessante, antes da cobrança, alguma ação para melhorar de fato a 
mobilidade urbana. Ciclovias, transporte público, bicicletas por aplicativo etc 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 
Com relação às quadras residenciais, destaca-se que o Projeto prevê cobrança 

apenas em horário comercial e isenção para moradores, com objetivo de inibir que 

automóveis estacionem nas quadras residenciais para acessar as comerciais, como 
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já ocorre hoje em muitas quadras. 

Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 
Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

O Projeto está disponível para consulta em http://www.semob.df.gov.br/audiencias-
publicas/ 
 
Nº: 502w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Thaís Alencar 

CONTRIBUIÇÃO 1 
Sou totalmente contra o projeto. 

Razão 1: o transporte público de Brasília é precário 

Se Brasília tivesse transporte público que funcionasse, o projeto seria viável. Mas 

como vocês querem cobrar estacionamento se nem o básico, que é oferecer 

transporte, o GDF faz. 

Se eu quiser ir da Asa Sul à Asa Norte para visitar um parente, amigo, namorado..  iria 

de transporte público para não pagar o estacionamento. Mas como? Se na asa norte 

não há metrô.  

Se eu quiser ir  da asa sul ao sudoeste como eu faço? Só tenho a opção de ônibus?  

 
CONTRIBUIÇÃO 2 
Razão 2: número de vagas nos prédios residenciais no Plano Piloto 

A maioria dos prédios da Asa Sul e Asa norte foram projetados para terem 1 vaga de 

estacionamento, mas a realidade das famílias é ter 3/4 carros por apartamento, 

juntamente porque Brasília é uma cidade que precisa de carro para se locomover. Eu 

quando for parar na minha quadra vou ter que pagar todos os dias estacionamento? 

Não tem sentido isso 

 
CONTRIBUIÇÃO 3 
Razão 3: cobrança de estacionamento nos metrôs 

A ideia do projeto é diminuir o uso de carro particular e usar o transporte  público. Se 

eu for trabalhar de metrô, vou ter que pegar o carro até uma estação e deixá-lo nela. 

Ou seja, vou ter que pagar 2 vezes? O estacionamento e a passagem do metrô 

 
CONTRIBUIÇÃO 4 
Razão 4: cobrança no eixo monumental 
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A pessoa que vai trabalhar todos os dias em órgãos públicos vai ter que pagar 

estacionamento.  

 
CONTRIBUIÇÃO 5 
Sugestão: é necessário investir no metrô primeiramente, expandí-lo para Asa norte, 
sudoeste, eixo monumental... para depois pensar em projetos como esse de cobrança 
de estacionamento. 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 
O projeto prevê isenção do estacionamento junto às estações de Metrô (Ipê Branco) 
para quem utilizar o transporte público. 
Com relação às quadras residenciais, destaca-se que o Projeto prevê cobrança 

apenas em horário comercial e isenção para moradores, com objetivo de inibir que 

automóveis estacionem nas quadras residenciais para acessar as comerciais, como 

já ocorre hoje em muitas quadras. 

Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 
Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

 
 
Nº: 503w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Thaís de Oliveira 

CONTRIBUIÇÃO  
Bom dia, quero fazer minha contribuição a audiência publica. Meu nome é Thaís de 

Oliveira, moradora da Asa Sul. Vocês citam outras cidades como modelo para 

implantação do projeto. Fazendo uma comparação com São Paulo, la temos o projeto 

zona azul que prevê estes estacionamentos rotativos no Centro da cidade 

regulamentado desde 1974, mas de fato fiscalizado desde 1981. Neste período, a 

cidade de Sao Paulo contava com cerca de 6 milhões de habitantes e cerca de 17 mil 

ônibus, sem contar os bondes além da impantacao do metrô que já contava com as 

linhas 3 vermelha - leste-oeste, 1 azul, além da estação da Se (maior hub) estar em 

funcionamento... acontece que comparativamente Brasilia conta com 3 milhões de 

habitantes, cerca de 3 mil ônibus e um metrô que não atinge a area central como um 

todo 

La, hoje, um dos principais problemas enfrentados com transporte publico são as 

longas viagens que chegam a ser 2x mais longas do que viagens em veículos 

particulares 

E isso para uma cidade em que as distancias são mais curtas entre os trabalhadores 

e seus locais de trabalho... como vcs pensam em lidar com esse problema que com 
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certeza acontecerá em Brasília caso não sejam incrementados os investimentos 

públicos nos diversos modais de transporte publico e com a implantação da zona 

verde, que a meu ver somente piorará essas longas viagens? 

Cito meu exemplo, sou moradora da asa Sul e trabalho dentro da fazenda da papuda 
no sistema socioeducativo. Devo estar às 8h no trabalho. Hoje somente há ônibus da 
rodoviária do plano piloto para papuda no horário que me atende às quartas e quintas 
feiras, ou seja, o sistema de transporte publico não me atinge e não permite que eu 
consiga chegar ao meu local de trabalho todos os dias, e isso não trato se quer da 
questão do tempo que esta viagem levaria desde minha casa 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 
Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

 
Nº: 504w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Thaíssa Porto Gaudereto 

CONTRIBUIÇÃO  
Eu, Thaíssa Porto Gaudereto, residente à SQN 316, bloco D, voto NÃO ao Projeto 
Zona Verde do GDF 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 505w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Thatiana Lourenço Queiroz de Abeci 

CONTRIBUIÇÃO 1 
POSICIONAMENTO SOBRE ESTACIONAMENTO PAGO NAS ÁREAS PÚBLICAS  
Meu nome é Thatiana Lourenço Queiroz de Abeci CPF856275001-82, moradora da 
SQN 106. Venho manifestar posicionamento CONTRÁRIO a cobrança de 
estacionamento nas áreas públicas do DF, especialmente nas quadras das ASAS 
NORTE e SUL, especialmente nas áreas internas de moradia. O GDF, antes de impor 
esse fardo aos cidadãos precisa garantir um sistema público, integrado e mais 
eficiente de transporte coletivo. Com as várias modalidades disponíveis para um 
melhor trânsito urbano. É importante a implantação de um sistema radial de 
mobilidade urbana no DF, em direção ao Plano Piloto, por exemplo de sistema 
utilizando trilhos leves e veículos seguros e confortáveis, de forma a favorecer e 
estimular a troca do carro por estes veículos coletivos. Esse sistema deve, 
preferencialmente, ser baseado em energias não poluentes. 
 
Precede quaisquer estudos de cobrança de estacionamento no Plano Piloto a 
realização de investimentos e a implantação prioritária dos projetos: 1 – priorizar a 

Relatório Anexo - Contribuições e Respostas (Rev Site) (53442389)         SEI 00090-00014697/2020-22 / pg. 298



 

expansão do Metrô até o final da Asa Norte e sua continuidade por meio de VLT para 
as cidades na região norte do DF. 2 – implantar o VLT na W3, L2 e Eixo Monumental, 
substituindo os Ônibus, que deverão se deslocar para outras vias. 3 – executar o 
previsto no programa "Brasília Integrada" que propõe os terminais de Integração nas 
pontas das Asas Sul e Asa Norte, com estacionamentos gratuitos; 4 - completar e 
integrar as ciclovias e ciclo faixas, construindo bicicletários e restaurar e fortalecer 
sistema compartilhado de bicicletas e patinetes. 
 
Não é lógico impor custos ao cidadão sem contrapartida, sem possibilitar alternativas 
viáveis para locomoção. O projeto visa o simples custeio da fiscalização. Entendemos 
que o modelo de gestão baseado em concessão a iniciativa privada da exploração de 
estacionamentos é desnecessário e oneroso, pois os investimentos para a 
implantação das vias e demarcação das vagas já foram feitas pelo GDF ao longo dos 
anos. 
 
O agravante dessa proposta de Zona Verde, além da privatização dos 
estacionamentos públicos, é a terceirização da fiscalização e aplicação de multas 
também aparentemente ser privatizada. O que importaria seria o uso desses recursos 
para apoio a execução de projetos inovadores de REESTRUTURAÇÃO do sistema 
de transporte do Distrito Federal. Por tudo isso sou absolutamente contra a instalação 
do sistema que se propõe, por meio deste edital. 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 
Cumpre diferenciar privatização de concessão, como foi explicado na Audiência 

Pública. 

Com relação às quadras residenciais, destaca-se que o Projeto prevê cobrança 

apenas em horário comercial e isenção para moradores, com objetivo de inibir que 

automóveis estacionem nas quadras residenciais para acessar as comerciais, como 

já ocorre hoje em muitas quadras. 

O Projeto não prevê terceirização da fiscalização, mantendo todos as prerrogativas 

do Poder Público, conforme foi explicado na Audiência Pública. 

Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

 
Nº: 506w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Thayanne Neiva Cordeiro 

CONTRIBUIÇÃO  
Consulta e Audiência Pública – Concessão de Estacionamentos Rotativos – Projeto 
Zona Verde Eu, Thayanne Neiva Cordeiro portadora do CPF 032.377.061-40, declaro 
ser totalmente contra o Projeto de cobrança denominado ZONA VERDE, em especial 
ao fato da cobrança de vagas aos residentes. 
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RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. O Projeto prevê isenção para moradores. 
 
Nº: 507w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Thiago Martins 

CONTRIBUIÇÃO  
Olá, meu nome é Thiago Martins, sou morador do Gama.  
A respeito da privatização dos estacionamentos quero me posicionar contra esse 
projeto, que não visa o bem comum, aliás, nem deveria ser pautado sem antes tirar o 
sistema de transporte urbano das mãos dos empresários, a disputa entre as empresas 
é de fundamental importância para que nós possamos ver uma melhora nesse sistema 
falido. 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 508w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Thiago Seabra Fagundes Andrade 

CONTRIBUIÇÃO  
Referência: Consulta e Audiência Pública – Concessão de Estacionamentos Rotativos 

– Projeto Zona Verde 

Eu, Thiago Seabra Fagundes Andrade., inscrito sob o CPF 015.382.831-58, declaro 

ser totalmente contra o Projeto  

de cobrança denominado ZONA VERDE, em especial ao fato da cobrança de vagas 
aos residentes. 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. O Projeto prevê isenção para moradores. 
 
Nº: 509w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Tia Katia 

CONTRIBUIÇÃO  
Sou contra o pagamento dos estacionamentos públicos  

Totalmente contra! 

Não temos dinheiro nem pra comer direito😡 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 510w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Ticiana Lopes Pontes Bourscheit 

CONTRIBUIÇÃO  
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Esse projeto não pode vingar. Brasília não pode ficar refém da indústria do 
estacionamento, esse dinheiro não será revertido em benefício da população. Nossa 
gente já sofre com uma das maiores cargas tributárias do mundo, não pode ser 
onerado com mais esse projeto. 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. O Projeto prevê isenção para moradores. 
 
Nº: 511w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Toigo 

CONTRIBUIÇÃO  
Esse projeto é uma palhaçada. Mais uma desses deputados analfabetos funcionais! 
Querem forcar todo mundo a andar de ônibus e Uber. Vai inventar uma coisa que 
preste! Parem de roubar o povo 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. O Projeto prevê isenção para moradores. 
 
Nº: 512w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Túlio Dourado Carlos  

CONTRIBUIÇÃO  
Como cidadão brasiliense, me manifesto CONTRA a cobrança em estacionamentos 
públicos no Distrito Federal. Ao invés de onerar mais uma vez o cidadão, o GDF deve 
priorizar a expansão, a dispobibilidade e a qualidade do transporte público que sim é 
um problema e uma necessidade atual e coletiva, diferente de vagas de 
estacionamento que até então, não se mostran escassas a ponto de necessitarem de 
medidas como a cobrança proposta. Uma vez que a alternativa citada for atendida, a 
tendência tambem é que a a necessidade de vagas diminua. Túlio Dourado Carlos 
CPF 80311601120 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. O Projeto prevê isenção para moradores. 
 
Nº: 513w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Uirá Lourenço 

CONTRIBUIÇÃO 1 
Bom dia. Meu nome é Uirá Lourenço, do Brasília para Pessoas. 

A proposta de estacionamento rotativo pago é positiva e veio tarde. Brasília é uma 

das poucas capitais sem estacionamento rotativo pago. Temos um cenário de caos, 

com carros estacionados por todos os cantos, inclusive em canteiros, calçadas e 

ciclovias. A desordem prejudica pedestres e ciclistas. Os próprios motoristas são 

prejudicados pelo fato de as vagas não serem rotativas.  

Considerando o objetivo de incentivar o uso de outros modos de transporte (ônibus, 
metrô e mobilidade ativa), é importante garantir que os recursos arrecadados sejam 
obrigatoriamente investidos em melhorias para o transporte coletivo e para a 
mobilidade ativa. 

Relatório Anexo - Contribuições e Respostas (Rev Site) (53442389)         SEI 00090-00014697/2020-22 / pg. 301



 

 
Em Fortaleza/CE há lei nesse sentido, que garante que os recursos arrecadados 

sejam investidos em infraestrutura cicloviária.  

Como está a destinação dos recursos no projeto do GDF? 

Mais uma questão. 

Considerando o grave problema de estacionamento irregular (calçadas, canteiros e 
ciclovias invadidos e destruídos pela circulação e estacionamento de carros), como o 
GDF pretende atuar de forma a coibir essa prática e a garantir a recuperação dos 
espaços deteriorados? 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 
Com relação à destinação dos recursos, foram acatadas as contribuições, conforme 
item 2.2 deste Relatório, para que se proponha adequação da legislação distrital à 
Política Nacional de Mobilidade Urbana de forma que os recursos arrecadados em 
concessões de mobilidade sejam direcionados a investimentos no próprio sistema de 
mobilidade. 
A fiscalização de estacionamento irregular deve se beneficiar dos recursos 
tecnológicos previstos no projeto, sem prejuízo das atribuições do poder público.  
 
Nº: 514w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Valcenei mora 

CONTRIBUIÇÃO  
Valcenei mora, SQN 106, Bloco G, sou contra a implantação do projeto de cobrança 
de estacionamento conforme projeto "zona verde". 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. O Projeto prevê isenção para moradores. 
 
Nº: 515w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Válder Souza 

CONTRIBUIÇÃO  
Bom dia! Sou totalmente contra esse projeto de privatizacao do estacionamento 
público de Brasilia. 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. O Projeto prevê isenção para moradores. 
 
Nº: 516w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Valéria 

CONTRIBUIÇÃO  
NAO ao Projeto Zona Verde 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. O Projeto prevê isenção para moradores. 
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Nº: 517w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Valéria Castanho 

CONTRIBUIÇÃO  
Um absurdo esse projeto de estacionamento pago. Funciona na Europa, onde o 
transporte público é de qualidade e dá pra deixar o carro em casa. No Brasil, com 
transportes públicos péssimos em todos os sentidos, e com metrô restrito a poucas 
áreas, definitivamente, não dá. Vale mais construir estacionamentos pagos no 
subterrâneo. A população precisa ser consultada 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. O Projeto prevê isenção para moradores. 
 
Nº: 518w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Valessa 

CONTRIBUIÇÃO  
Olá! Gostaria de me manifestar contra o Projeto de Lei que prevê cobrança pelo uso 
de vagas públicas em Brasília. A governo deve, primeiramente, oferecer um transporte 
público eficiente para então poder cobrar que se use o transporte particular. 
Especialmente no caso de se cobrar pelo uso de vagas residenciais. Obrigada 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. O Projeto prevê isenção para moradores. 
 
Nº: 519w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Vanessa Lima 

CONTRIBUIÇÃO  
Boa tarde. É um absurdo, essa proposta de estacionamento público pago.  
 
Que garantia eu tenho que será melhor e mais seguro!? Tanta coisa importante pra 
se fazer, e vcs querendo sugar mais do cidadão de bem. Uma vergonha! 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. O Projeto prevê isenção para moradores. 
 
Nº: 520w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Vanessa Navarro Garcia Polydoro 

CONTRIBUIÇÃO  
NÃO à privatização dos estacionamentos públicos. Que absurdo!!! 

No caso da cobrança de estacionamento na pauta de mobilidade me manifesto contra 

a cobrança de estacionamento nos moldes propostos. Antes de cobrar por 

estacionamento o GDF deve oferecer transporte e locomoção de qualidade  por todo 

o DF. A oferta atual está longe de atender as necessidades da população.  

Vanessa Navarro Garcia Polydoro 
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RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. O Projeto prevê isenção para moradores. 
 
Nº: 521w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Vania Maria Celestino Dourado 

CONTRIBUIÇÃO  
Eu, vania maria celestino dourado , 114.663.242-87, residente à SQN 116, Bloco i, 
voto NÃO ao Projeto Zona Verde do GDF! 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. O Projeto prevê isenção para moradores. 
 
Nº: 522w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Vania Lucia Da Motta Amadeu 

CONTRIBUIÇÃO  
Sou contra a  cobrança de tarifa ou o quer que que onere mais ainda o contribuinte.  

Antes de cobrança, melhorem o sistema de transporte publico 

Meu nome Vania Lucia Da Motta Amadeu 

O que precisa para que meu voto tenha valor 

?? 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. O Projeto prevê isenção para moradores. 
 
Nº: 523w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Vânia Mércia de Lima 

CONTRIBUIÇÃO 1 
Meu nome é Vânia Mércia de Lima e sou contrária à cobrança de estacionamento nas 

áreas residenciais. Nasci aqui e já morei em outros estados.  

E a conclusão que tirei dessa experiência é que a arquitetura da cidade não favorece 

a um transporte público eficiente. As distâncias tanto para os ônibus como para o 

pedestre são muito longas. 

No Sudoeste, a título de exemplo, as pessoas têm que fazer deslocamentos longos 

para chegar ao ponto de ônibus. Só para atletas mesmos 

Ademais, um projeto desses em época de pandemia é totalmente inoportuno 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
Importa esclarecer que o Projeto não será implantado durante a pandemia. 
 
Nº: 524w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Verônica Guimarães Erthal 
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CONTRIBUIÇÃO  
Sou contra a cobrança de estacionamento público. Verônica Guimarães Erthal 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. O Projeto prevê isenção para moradores. 
 
Nº: 525w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Veruschka Oliveira  

CONTRIBUIÇÃO  
POSICIONAMENTO SOBRE ESTACIONAMENTO PAGO NAS ÁREAS PÚBLICAS  
Eu, Veruschka Oliveira celular _6199921**** venho manifestar meu posicionamento 
contrário a cobrança de estacionamento nas áreas públicas do DF, notadamente nas 
quadras da ASA NORTE e ASA SUL, sejam nas áreas comerciais externas ou nas 
áreas internas de moradia. 
 
O GDF não pode impor esse fardo aos cidadãos SEM ANTES garantir um sistema 
público, integrado e eficiente de transporte coletivo, digno da Capital da República. 
Faz-se necessário a implantação de um sistema radial de mobilidade urbana no DF, 
em direção ao Plano Piloto, utilizando trilhos leves e veículos seguros, leves e 
confortáveis, de forma a favorecer a migração do carro para veículos coletivos, bem 
como oferecendo qualidade urbanística e paisagística aos seus usuários. Esse 
sistema deve ser baseado na alteração da matriz energética de combustível fóssil 
para energias limpas e não poluentes ambientalmente.  
 
Entendemos que o modelo de gestão baseado em concessão a iniciativa privada da 
exploração de estacionamentos é desnecessário, imprudente e oneroso, visto que os 
investimentos para a implantação das vias públicas e demarcação das vagas já foram 
realizadas pelo GDF ao longo da construção de Brasília até os dias atuais.  
 
Faz- se necessário sim, o desenvolvimento de estudos para a constituição de um 
Órgão Publico que se configure em uma Autoridade Única Organizadora do 
Transporte e Mobilidade na Brasília Metrópole, que planeje e execute uma integração 
dos vários modais de transporte internos no Distrito Federal e com as cidades do 
entorno. 
 
Precede quaisquer estudos de cobrança de estacionamento no Plano Piloto a 
realização de investimentos e a implantação prioritária e urgente dos seguintes 
projetos:  
• Expansão do Metro até o final da Asa Norte e sua continuidade por meio de VLT 
para as cidades na região norte do DF.  
• Implantar o VLT na W3, L2 e Eixo Monumental, ambos de forma circular, mas 
integrado, substituindo completamente os Ônibus, que deverão se deslocar para 
outras vias.  
• Executar o previsto no programa "Brasília Integrada" do BID/GDF, que propõe 
“Terminais de Integração Metrô/VLT/Ônibus/Automóveis” nas pontas das Asas Sul e 
Asa Norte, com amplos estacionamentos gratuitos;  
• Implantar uma rede transversal de micro-ônibus elétricos de vizinhança (cruzando o 
Plano Piloto no sentido Leste-Oeste) ligando as quadras, desde 800 às quadras 900.  
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• Completar e integrar as ciclovias e ciclo faixas, construindo bicicletários em praças 
e pontos de ônibus, edifícios públicos e comerciais e fortalecer sistema compartilhado 
de bicicletas e patinetes.  
• Quanto ao transporte individual, incentivar alternativas sustentáveis e 
compartilhadas. 
 
O agravante dessa proposta de Zona Verde, além da privatização dos 
estacionamentos públicos, é a terceirização da fiscalização e aplicação de multas 
também aparentemente ser privatizada. Isso impediria a reversão desses recursos 
para apoio a execução de projetos inovadores de REESTRUTURAÇÃO do sistema 
de transporte do Distrito Federal e de sua Área Metropolitana.  
 
Essa privatização dos estacionamentos públicos com terceirização da fiscalização e 
cobrança de multas trará pesado ônus e transtornos aos moradores do DF e região 
que se deslocam diariamente ao centro da capital.  
 
Trará, ademais, custo cruel ao orçamento familiar dos assalariados já obrigados a 
manter oneroso carro individual e a enfrentar penosos congestionamentos, devido à 
ausência de transporte coletivo decente pela omissão do poder público, ao longo de 
décadas. 
 
Feito 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 
Cumpre diferenciar privatização de concessão, como foi explicado na Audiência 

Pública. 

Com relação às quadras residenciais, destaca-se que o Projeto prevê cobrança 

apenas em horário comercial e isenção para moradores, com objetivo de inibir que 

automóveis estacionem nas quadras residenciais para acessar as comerciais, como 

já ocorre hoje em muitas quadras. 

O Projeto não prevê terceirização da fiscalização, mantendo todos as prerrogativas 

do Poder Público, conforme foi explicado na Audiência Pública. 

Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

 
Nº: 526w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Victor Canella 

CONTRIBUIÇÃO  
Eu, Victor Canella, venho por meio dessa mensagem, como cidadão pagante de 
impostos no DF, declarar minha desaprovação pelo projeto da Zona Verde. 
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RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. O Projeto prevê isenção para moradores. 
 
Nº: 527w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Vinicius Bertolossi 

CONTRIBUIÇÃO  
Sou contra a cobrança pelo estacionamento nas quadras. Vinicius Bertolossi 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. O Projeto prevê isenção para moradores. 
 
Nº: 528w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Virgínia Gomes Pedra 

CONTRIBUIÇÃO  
Audiência pública de POSICIONAMENTO SOBRE ESTACIONAMENTO PAGO NAS 

ÁREAS PÚBLICAS : 

Eu, Virgínia Gomes Pedra, moradora da SQN 115 BLOCO F AP 405, CPF 
33421994153, declaro que sou CONTRA a cobrança de qualquer tipo de taxa ou tarifa 
sobre a utilização de estacionamentos públicos no DF, seja por parte do governo ou 
por meio de parceria Público Privada. 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. O Projeto prevê isenção para moradores. 
 
Nº: 529w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Vitor Ferreira 

CONTRIBUIÇÃO  
Turma de gananciosos que só querem lucrar.  

Não existe transporte coletivo bom e tão pouco confortável, mas querem criar uma 

taxa para exigir mais tributos . 

Agora pergunta, como que já existe empresa interessada? Nem tem projeto 
direito...diz se não é coisa de alguém que apoiou o Governador nas eleições e agora 
está cobrando dele o retorno?! 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. O Projeto prevê isenção para moradores. 
 
Nº: 530w 
NOME DO CONTRIBUINTE: VIVIANE PIOVAN 

CONTRIBUIÇÃO  
NÃO 

VIVIANE PIOVAN 

CPF 393.721.461-53 
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RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. O Projeto prevê isenção para moradores. 
 
Nº: 531w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Waguinho 

CONTRIBUIÇÃO  
VOTO TOTALMENTE CONTRA ESSE PROJETO ARDILOSO de  COBRANÇA DE 
ESTACIONAMENTO,ISSO É DESCABIDO,CHEGA DE TRANSFERÊNCIA DE 
ÔNUS PRA POPULAÇÃO,SEJAM MAIS EFICIENTES E MENOS 
IRRESPONSÁVEIS. 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. O Projeto prevê isenção para moradores. 
 
Nº: 532w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Waldir 

CONTRIBUIÇÃO 
Não  a privatização.   
 
Isto e um  assalto  ao Bolso do contribuinte e uma vergonha 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. O Projeto prevê isenção para moradores. 
 
Nº: 533w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Waldir Pires 

CONTRIBUIÇÃO  
Sou contra a implantação vergonhosa da zona verde. Waldir Pires SQS 213 BLOCO 
F 602 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. O Projeto prevê isenção para moradores. 
 
Nº: 534w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Wanusia A. Pereira 

CONTRIBUIÇÃO  
Boa tarde 

Sou contra o projeto de cobrança  dos estacionamento em df 

Recebi esse número para envio do meu manifesto 

Obrigada 

Se não for o número correto favor desconsiderar 

ok 
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RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. O Projeto prevê isenção para moradores. 
 
Nº: 535w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Wesley Ferro - Instituto MDT 

CONTRIBUIÇÃO  
Bom dia 

Qual a garantia de que os recursos arrecadados com o Projeto serão efetivamente 
utilizados de forma exclusiva no financiamento da mobilidade urbana (fomento ao 
transporte público e mobilidade ativa) dentro do DF? 
 
Hà disposição do GDF em reativar o Fundo de Transporte Público para que esses 
recursos sejam alocados lá e se destinem exclusivamente a esse fim? 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 
Com relação à destinação dos recursos, foram acatadas as contribuições, conforme 
item 2.2 deste Relatório, para que se proponha adequação da legislação distrital à 
Política Nacional de Mobilidade Urbana de forma que os recursos arrecadados em 
concessões de mobilidade sejam direcionados a investimentos no próprio sistema de 
mobilidade. 
 
Nº: 536w 
NOME DO CONTRIBUINTE: William Couto 

CONTRIBUIÇÃO  
Bom dia ! Eu sou contra a implantação deste sistema de cobrança pelos seguintes 

motivos: 

1) Não vai resolver o problema de mobilidade. 

2) Estamos vendo em outros Estados que implantaram não resolveu o problema de 

mobolidade só criou mais confusão.  

3) Criar estacionamento nos condominios residenciais é inconstitucional e entregar a 

iniciativa privada. 

4) O governo deveria criar condições de transporte para os usuários deixarem os seus 

carros em casa. Preparar condições integração de ônibus,metrô ciclovias. 

5) Criar novas linhas de metrô. 

6)Melhorar integração dia livros ônibus entre as quadras. 

Todas estas ações seria motivo para a população não ter que usar carros. 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 
Com relação às quadras residenciais, destaca-se que o Projeto prevê cobrança 
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apenas em horário comercial e isenção para moradores, com objetivo de inibir que 

automóveis estacionem nas quadras residenciais para acessar as comerciais, como 

já ocorre hoje em muitas quadras. 

Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

 
 
Nº: 537w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Willian Gonçalves 

CONTRIBUIÇÃO  
Original em áudio: 
Veja bem, eu moro na Asa Sul, na 713 Sul, sou contra a proposta, apesar de que eu 
não serei atingido, porque tenho garagem. 
 
Mas você cobrar pra pessoa estacionar ao lado da sua casa, já é um absurdo. E o 
pior, o GDF não está oferecendo contra partidas. Esse dinheiro arrecado vai ser 
aplicado em quê? Precisa, se o GDF quer esse dinheiro essa arrecadação, precisa 
mostrar à população para que ela aceita a contra partida. 
 
Vai estender metrô pra Asa Norte? Vai ter VLT? O que que o GDF vai dar em troca 
pra população com todo esse dinheiro arrecadado que não será pouco dinheiro. 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 
Com relação à destinação dos recursos, foram acatadas as contribuições, conforme 
item 2.2 deste Relatório, para que se proponha adequação da legislação distrital à 
Política Nacional de Mobilidade Urbana de forma que os recursos arrecadados em 
concessões de mobilidade sejam direcionados a investimentos no próprio sistema de 
mobilidade. 
Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

 
 
Nº: 538w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Wilma Roriz 

CONTRIBUIÇÃO  
Não a privatização dos estacionamentos esquerdopatas 
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RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. O Projeto prevê isenção para moradores. 
 
Nº: 539w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Wilza Toscano de Almeida 

CONTRIBUIÇÃO  
Bom dia, sobre esse projeto que quer instituir cobrança pelo estacionamento nas 

vagas é um total absurdo! 

Principalmente para quem mora em prédio que não tem garagem. 

Seria mais um tipo de discriminação vigendo em nossa sociedade.  

Sou totalmente contra! 

Wilza Toscano de Almeida, RG 599.867 SSP/DF 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 
Nº: 540w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Yara Verburg 

CONTRIBUIÇÃO  
Bom dia! Gostaria de participar da audiência explicitando que NÃO concordo com a 
cobrança de estacionamento nas áreas residenciais do Plano Piloto. Não temos um 
transporte público que acomode a quantidade de pessoas que hoje o usam. Imagine 
se o volume de pessoas aumentar por conta desta restrição. Portanto, sou contra tal 
proposta. Obrigada! Yara Verburg. 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. O Projeto prevê isenção para moradores. 
 
Nº: 541w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Yuri Ghobad da Silva 

CONTRIBUIÇÃO 1 
Bom dia  

Sobre a proposta de privatização dos estacionamentos públicos de Brasília, este é o 

canal para sugestão e opinião? 

 
CONTRIBUIÇÃO 2 
Sou morador da Asa Norte. Gostaria de registrar minha opinião como contraria à 
proposta. Não vejo sentido em cobrar por estacionamento residencial, ou seja, se vou 
visitar um amigo ou parente, devo pagar por isso? 
 
CONTRIBUIÇÃO 3 
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Se a intenção é incentivar onisps de transporte público, primeiro devem dar qualidade 

ao serviço, por mais segurança nas paradas de ônibus e metrô, colocar mais ônibus 

em circulação, melhorar os ônibus existentes, melhorar os pontos de ônibus etc 

A inflação nos próximos anos será alta, em vista da impressão de dinheiro pelo BC, 
ainda muitos trabalhadores tiveram seu salário reduzido ou perderam o emprego. 
Colocar mais impostos ou no caso privatizar estacionamentos públicos é ir contra o 
bem estar social. É impor mais um gasto à sociedade Yuri Ghobad da Silva 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 542w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Yvonne Grace Curado 

CONTRIBUIÇÃO  
Bom dia! Meu nome: Yvonne Grace Curado Declaro ser contra a cobrança de 
estacionamento no Plano Piloto. Urgente é o Transporte Público acessíveis a todos, 
com atendimento a todas áreas da Asa Norte e Asa Sul. Deverá haver integração 
entre as linhas de transporte. Aguardamos deferimento. Att. 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação.  
 
Nº: 543w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Zander Pazini 

CONTRIBUIÇÃO  
Pouca vergonha. Cadê o discurso "dinheiro tem, falta gestão"? Com as burras cheias 
qualquer doutor devogado administra. Pelo menos o arrependimento de ter votado 
neste cidadão que eventualmente  ocupa o Buriti eu não tenho. Nunca acreditei nas 
promessas nem no discurso empolado deste cidadão. 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 544w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Zé Aprigio 

CONTRIBUIÇÃO  
Brasília é uma cidade diferente de qq outra, isso deve ser considerado antes de mais 
nada. A cobrança de estacionamento no interior de quadras residenciais é um absurdo 
e um contrassenso, pois penaliza até quem deixa seu carro em casa e se utiliza de 
outro meio de transporte para ir trabalhar ou estudar. A cobrança por períodos em 
zonas comerciais até faz sentido para que haja rotatividade, em locais residenciais 
soa apenas como fonte de arrecadação fácil para o governo e geradora de grandes 
prejuízos para a população local. 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. O Projeto prevê isenção para moradores. 
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Nº: 545w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Zé Roberto 

CONTRIBUIÇÃO  
Sou totalmente contra! 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 546w 
NOME DO CONTRIBUINTE: Zélia 

CONTRIBUIÇÃO  
Sou totalmente CONTRA A COBRANCA DE ESTACIONAMENTO EM AREAS 
PUBLICAS. JÁ  BASTA TUDO  QUE PAGAMOS 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
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3 – CONSULTA PÚBLICA 

 
A SEMOB disponibilizou o período de 01/07/2020 a 14/08/2020 para realização de 
consulta pública referente ao Projeto Zona verde. As contribuições recebidas 
encontram-se registradas a seguir, conforme o meio utilizado para contribuição: 
 
3.1 Contribuições recebidas por correspondência eletrônica no endereço 
consultazonaverde@semob.df.gov.br 
 
3.2 Contribuições recebidas por correspondência eletrônica no endereço 
consultazonaverde@gmail.com 
 
3.3 Contribuições recebidas na Ouvidoria da Secretaria de Transporte e Mobilidade - 
SEMOB 
 
 
3.1 - CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS POR CORRESPONDÊNCIA ELETRÔNICA 

NO ENDEREÇO consultazonaverde@semob.df.gov.br 

 
 

Nº: 1s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Abadia Donizetti 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Tendo notícia de que o GDF pretende instituir o Projeto Zona Verde, que consiste na 

cobrança de R$2,00 a R$5,00  por hora de cada vaga dos estacionamentos públicos, 

*incluindo no interior das Quadras residenciais*, onde cada unidade habitacional teria 

direito a apenas uma vaga gratuita, e pagaria pelas demais vagas que utilizar 

(R$2,00/h de 9h às 20h nos dias úteis e de 9h às 13 aos sábados, não incluindo as 

vagas de garagem) venho como cidadã e residente em Brasília reivindicar que o GDF 

faça antes o que o  CCAS e o CCAN defendem.  

"Que o GDF estabeleça uma política de mobilidade urbana sustentável, que priorize 

o transporte público e a adoção de novas matrizes energéticas em substituição aos 

combustíveis fósseis e consideram que, a exemplo das grandes cidades do mundo, o 

governo não pode punir o transporte individual sem antes garantir um eficaz e amplo 

sistema de transporte coletivo, digno da Capital da República.  

Portanto, antes de impor esse fardo aos cidadãos, e somente onde for necessário, o 

GDF precisa: 

• Levar o Metrô até a Asa Norte;  

• implantar o VLT na W3 e L2, substituindo os Ônibus, que deverão se deslocar para 

outras vias;  

• construir os Terminais de Integração Metrô/VLT/Ônibus/Automóveis nas pontas das 

Asas Sul e Norte, com amplos estacionamentos gratuitos;  
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• implantar uma rede transversal de ônibus de vizinhança (cruzando o Plano Piloto no 

sentido Leste-Oeste) ligando as quadras 800 às quadras 900;  

• completar e integrar as ciclovias e ciclofaixas, e construir bicicletários em várias 

Praças e pontos de ônibus, com o sistema de bicicletas compartilhadas;  

• incentivar outras alternativas de transporte, como o sistema de automóveis 

compartilhados, presentes em algumas cidades do mundo e do Brasil, isentos da 

cobrança de estacionamentos públicos." 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a contribuição. 
Cumpre diferenciar privatização de concessão, como foi explicado na Audiência 

Pública. 

Com relação às quadras residenciais, destaca-se que o Projeto prevê cobrança 

apenas em horário comercial e isenção para moradores, com objetivo de inibir que 

automóveis estacionem nas quadras residenciais para acessar as comerciais, como 

já ocorre hoje em muitas quadras. 

O Projeto não prevê terceirização da fiscalização, mantendo todos as prerrogativas 

do Poder Público, conforme foi explicado na Audiência Pública. 

Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

 

Nº: 2s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Adão Pereira Silveira 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Já que um dos propósitos é utilizar menos carro e mais transporte público, um ponto 

primordial é a construção da estação do metrô do HRAN. Aliás essa estação já deveria 

ter sido construída há muitos anos. Além de proporcionar mais comodidade para as 

pessoas que trabalham naquelas redondezas (asa norte), trará uma melhora e tanto 

pra rodoviária. Milhares de pessoas deixarão de passar pela rodoviária e 

consequentemente muitas outras coisas ficarão mais funcionais, quais sejam: 

diminuirá o tumulto de pessoas naquele local, trazendo, inclusive, menos gastos com 

conserto de escadas rolantes e elevadores. Inclusive com segurança. Ou seja, todos 

só têm a ganhar com a construção dessa estação. 

Adão Pereira Silveira 
Águas Claras 
99192**** 
 
RESPOSTA 
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A SEMOB agradece a manifestação. A Concessão do Metrô-DF será objeto de 
Audiência Pública específica. 
 
Nº: 3s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Adriana Aderaldo de Goes 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Senhores, este projeto é um ABSURDO!!! 
Não tem mais de onde tirar dinheiro do cidadão? Sou CONTRA!!!! 
Onde estão as opções e alternativas de transportes? É só impedir a gente de ter 
carro? 
Desaquecerá a venda de veículos... isso é bom? 
Novas receitas? Gastem menos!!!! 
Adriana Aderaldo de Goes 
 
RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. O Projeto prevê isenção para moradores. 
 
Nº: 4s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Adriana Salerno  
 
CONTRIBUIÇÃO 
Acho absurdo esse projeto! Aumentem o transporte publico tornando-o mais barato! 

Invistam em melhorias!  

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. O Projeto prevê isenção para moradores. 
 
Nº: 5s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Adriana Silveira Jobim Navarro 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Me manifesto contra o projeto, que se apresenta a comunidade sem nenhuma 

estrutura de mobilidade que permita  sua implantação. Antes é necessário, metro 

sul/norte; transporte publico real; redução da criminalidade, invasões e moradores de 

rua.  Segurança e respeito aos moradores. O contrario deve ser feito entregue os 

estacionamentos ao blocos, para que esse . Administre e veja o sobra. 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. O Projeto prevê isenção para moradores. 
 
Nº: 6s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Adriane Moura 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Eu, Adriane Moura, sou contra o Projeto Zona Verde que tem a intenção de privatizar 

as áreas de estacionamento comerciais e residenciais de Brasília. 
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Att, 

Adriane Moura 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. O Projeto prevê isenção para moradores. 
 
Nº: 7s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Adson Ferreira Gonçalves 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Bom dia, acho um absurdo o GDF colocar na conta do cidadão os custos da pandemia. 

Nosso sistema de transporte público nunca funcionou bem, está muito longe de ser 

ruim ainda. Ônibus sucateados, quebram a todo instante, metrô não suporta a 

quantidade passageiros, quase todo dia tem pane no sistema elétrico, sem contar que 

são poucos os vagões disponíveis. 

O cidadão usa seu carro no dia a dia para ter um mínimo de conforto possível, tendo 

em vista os inúmeros engarrafamentos que somos obrigados a aturar, sem falar que 

nosso asfalto é uma vergonha, bem como nossa gasolina, que é extremamente cara 

e não vale nada. 

Antes do GDF favorecer essas empresas por 30 longos anos, peço encarecidamente 

que primeiro olhe para o cidadão, olhe para o povo. Já pagamos tantos impostos e 

agora querem cobrar por estacionamentos que são PÚBLICOS!!! 

Escutem o povo, nós já não aguentamos mais mais ser lesados. 

Adson Ferreira Gonçalves, 33 anos, casado e desempregado devido a pandemia. 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 
 

Nº: 8s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Aguimar Alves De Jesus Filho 
 
CONTRIBUIÇÃO 
sou contra a cobrança de estacionamento antes do investimento em transporte público 

de qualidade. é inadmissível penalizar o transporte individual sem condições mínimas 

de transporte público. 

Aguimar Alves de Jesus Filho 

364.289.731-20 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 
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Nº: 9s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Ailton Almeida Barbosa 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Eu Ailton Almeida Barbosa, sou contra à cobrança de  estacionamento público, nos 

há somos taxados demais, agora vem mais uma cobrança.  

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 10s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Alan Ricardo da Silva 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Bom dia, sou morador da Asa Norte e tenho algumas considerações sobre o projeto. 
 
1) Sobre a cobrança nas áreas comerciais, de fato é algo que pode melhorar a fluidez 
do trânsito, rotatividade nos estacionamento etc, e acredito que algo possa ser feito 
nesse sentido. 
 
2) Agora sobre a cobrança nas áreas residenciais não tem sentido, quando o objetivo 
é melhorar a fluidez do  trânsito, rotatividade nos estacionamento etc, uma vez que 
diversas vagas nas áreas residências são ociosas. Além disso, o que ocasiona 
congestionamento no plano piloto não são os moradores do Plano Piloto, e sim os 
moradores das cidades satélites que vão trabalhar no centro da capital. O simples 
trânsito dos moradores residentes no plano piloto não ocasiona congestionamento 
algum. 
 
3) A cobrança de vagas nas áreas residenciais não melhoraria a rotatividade nas 
vagas do comércio (salvo algumas raríssimas exceções), porque as vagas em geral 
são mais distantes dos comércios. 
 
4) Algumas famílias do Plano Piloto, que sabidamente são de renda alta, com certeza 
possuem mais de 1 veículo. Isso porque o pai pode trabalhar em lugar diferente da 
mãe, e do filho que estuda em alguma faculdade, gerando dessa forma, de 2 a 3 
veículos por família. 
 
5) Em plena pandemia do Corona Vírus, obrigar as pessoas a utilizarem o transporte 
público dentro do plano piloto, onde as viagens são relativamente curtas, e os ônibus 
não atendem todos os locais, é meio um contrassenso, uma vez que a aglomeração 
de pessoas pode propiciar a propagação do vírus. 
 
6) A retirada das bicicletas compartilhadas é outro fator que vai contra a essa ideia de 
deixar o carro em casa e utilizar outros meios de transporte. Eu mesmo utilizava 
bastante as bicicletas compartilhadas. 
 
7) E finalizando, se a ideia do projeto é melhorar a fluidez do trânsito, rotatividade nos 
estacionamento etc, não tem sentido incluir as áreas residencias. Agora, se o governo 
está querendo arrecadas mais impostos, ai sim o governo pode fazer o que quiser, já 
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que a área é pública. Basa dizer que o "objetivo da proposta é melhorar a arrecadação 
do GDF". O que não pode é usar o pretexto de melhorar a mobilidade urbana, taxando 
as áreas residenciais. DIGAM A VERDADE! 
 
RESPOSTA 

A SEMOB agradece a contribuição. 
Com relação às quadras residenciais, destaca-se que o Projeto prevê cobrança 
apenas em horário comercial e isenção para moradores, com objetivo de inibir que 
automóveis estacionem nas quadras residenciais para acessar as comerciais, como 
já ocorre hoje em muitas quadras. 
Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 
Foi lançado Edital para bicicletas compartilhadas, disponível em 
http://semob.df.gov.br/edital-de-chamamento-02-2020/ 
O Projeto não será implementado durante a pandemia. 
Com relação à destinação dos recursos, foram acatadas as contribuições, conforme 
item 2.2 deste Relatório, para que se proponha adequação da legislação distrital à 
Política Nacional de Mobilidade Urbana de forma que os recursos arrecadados em 
concessões de mobilidade sejam direcionados a investimentos no próprio sistema de 
mobilidade. 
 

Nº: 11s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Alberto 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Contra a cobrança de estacionamento sem ter transporte de massa educar na cidade! 

As cidades que cobram possuem: que Brasili seja igual a Paris, Londres, Madri, 

Lisboa! 

Alberto 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 12s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Alberto Pavie Ribeiro 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Para os comércios localizados entre as Superquadras, poder-se-ia licitar o uso do 

subsolo que fica entre a área residencial da Superquadra e a área residencial, para 

utilização como garagem dos comerciantes e usuários do comércio. 

Aumentaria o número de vagas, em local absolutamente próximo ao comércio, com 

alguma segurança, o que permitiria a não utilização dos estacionamentos das áreas 

residências e, assim, a cobrança sobre ele. 

Atenciosamente, 

Alberto Pavie Ribeiro 
Gordilho, Pavie e Aguiar Advogados 
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SCN, Quadra 1, bloco C, n. 85, Ed. Brasília Trace Center, 13º andar, sala 1312 
Brasília, DF, CEP.: 70.711-902 
Tel.: 61 3326-1458 
 
RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação.  
 
Nº: 13s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Aldomar P Matos 

CONTRIBUIÇÃO 
A FAVOR DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO  

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 14s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Alessandra Rocha 
 
CONTRIBUIÇÃO 
 
Bom dia! 

O GDF tá de brincadeira né? Cobrar por estacionamentos públicos e nas quadras 

residências? Absurdo!!! Ainda dá concessão para uma empresa, que não vai investir 

em quase nada!!! E onde vai ser utilizado esse dinheiro?  

Nós, já pagamos muito imposto é ter que pagar por algo que é público é realmente, 

um grande de um absurdo.  

Alessandra. 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 
Com relação à destinação dos recursos, foram acatadas as contribuições, conforme 
item 2.2 deste Relatório, para que se proponha adequação da legislação distrital à 
Política Nacional de Mobilidade Urbana de forma que os recursos arrecadados em 
concessões de mobilidade sejam direcionados a investimentos no próprio sistema de 
mobilidade. 
 

Nº: 15s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Alessandra Rosa Assunção Rocha 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Eu, Alessandra Rosa Assunção Rocha, CPF 524.525.571-53 sou contra a privatização 

das áreas públicas de estacionamento em Brasilia. 

RESPOSTA 
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A SEMOB agradece a manifestação. 
 

Nº: 16s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Alexandre Caribé 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Prezados 

Bom Dia! 
Segue minha 7ª contribuição para a consulta pública da ZONA VERDE 
Acompanharei o relatório a ser emitido e as considerações da comissão sobre esta 
contribuição 
Atenciosamente 
Alexandre Caribé de Carvalho 
CPF 392.821.391-15 
 
Formulário de Contribuição 
Referência: Apêndice C Anexo IV e docts relacionados 
No Memorial Descritivo do Apêndice C Anexo IV identificamos que as quadras 
residenciais do Setor Sudoeste (SQSW) de nrs 105, 305 e 306 e a quadra comercial 
do Setor Sudoeste CLSW 105 não foram incluídas no Setor Ipê Amarelo, conforme 
consta na foto abaixo: 

 

Parte da foto da pág de número 189 do Apêndice C Anexo IV (pág 155 do arquivo ) 

 

Na pag nr 191 deste Anexo, consta justificativa da exclusão das quadras de final 05 e 

06 por não conterem setores mistos (residencial e comercial ) de maior movimentação, 

mas a própria quadra CLSW 105 é puramente comercial, inclusive com supermercado 

e agências bancárias, o que justificaria a inclusão destas quadras que foram excluídas 

do rol abrangido pela Setor  Ipê  Amarelo.  Caso  estas  quadras  não  sejam  incluídas,  

serão  objeto  de  área  de  fuga  para  todos  os  veículos  do Sudoeste, podem crer 

nisto.  

Por  analogia  e  tratamento  isonômico  aos  cidadãos  do  Setor  Sudoeste,  por  que  

não  foram  incluídas  estas quadras residenciais e a quadra comercial ?  

Desta forma o projeto da Zona Verde deve ser repensado, no sentido das inclusão no 

Setor Ipê Amarelo das áreas acima relacionadas.  

Em complemento, sugiro também a inclusão de toda a área de Águas Claras, local 

que, em decorrência do elevado nível de adensamento habitacional (existem centenas 

de edifícios próximos um do outro e, alguns deles, com até 40 andares!!), das vias 
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públicas estreitas e de baixa capacidade de trafégo e da grande quantidade de 

edifícios com utilização residencial e comercial, fazendo com que os usuários deste 

setor padeçam dos mesmos problemas de estacionamento das áreas centrais do 

plano piloto.   

Em Águas Claras, além do bolsão do Setor Ipê Branco previsto para Estação Estrada 

Parque (com 400 vagas)   importante pensar em outras área de Setor Ipê Branco 

próximas  às outras estações do metrô de Águas Claras.  

Com a possível inclusão das quadras do setor sudoeste acima relacionadas e de 

Águas Claras no Setor Ipê Amarelo, se fará necessário ajustes em todos os 

instrumentos pertinentes colocados em consulta pública, dos quais citamos o 

Apêndice A Anexo IV, Apêndice B Anexo IV , Apêndice C Anexo IV  e, 

consequentemente, no Modelo Econômico da Zona Verde  

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 
Serão reavaliadas as quadras do Sudoeste conforme as observações. 
Em algumas estações não é possível implantar Ipês Brancos por falta de espaço 
disponível para estacionamento. 
 

Nº: 17s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Alexandre Novaes de Godoy 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Zona Verde não 

Senhor Ibaneiz já tirou o direito de isenção do IPVA acima de 70.000,00 pra deficientes 

já privatizou estacionamentos, está me saindo um grande colaborador de empresas 

do seu interesse. Ibaneiz nunca mais ... FORA 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 18s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Alexandre Pereira da Silva 

CONTRIBUIÇÃO 
Sobre a seguinte fala do Secretário: “Se eu destino mais vagas por morador, pode ser 

que algum fique sem. E há também a possibilidade de um morador de cadastrar cinco 

vagas. E ele começa a comercializar essas vagas e acaba prejudicando os próprios 

moradores”, a questão é simples de se resolver. 

"Art. XX  A cada unidade residencial serão destinadas vagas gratuitas em 

quantidade idêntica à de veículos automotores licenciados junto ao 

Departamento de Trânsito do Distrito Federal e vinculados ao endereço da 

unidade." 
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Sob a justificativa de que se tem acesso informatizado somente aos dados do Detran-

DF, que o controle analógico seria inviável e que os dados informados pelos 

moradores não são auditáveis em relação a veículos de outros estados, será possível 

incentivar a transferência, para o DF, dos inúmeros veículos que por aqui circulam e 

são licenciados em outros Estados. 

A lógica da proposta é: o proprietário deve arcar com a taxa de licenciamento e com 

o IPVA onde quer que o veículo esteja licenciado. Se o licenciamento for de outro 

estado, haverá a despesa extra com pagamento da taxa de estacionamento; se o 

veículo for transferido para o DF, haverá economia considerável de recursos, vez que 

o estacionamento será gratuito. O morador deixará de gastar e o GDF passará a 

receber. 

Dessa forma, não haveria prejuízo para os moradores e seria possível "preservar os 

espaços" da mesma forma, além de aumentar a receita do GDF em um montante que, 

pela proposta atual, seria destinado aos cofres da concessionária. 

O GDF, em uma só medida, agradará aos moradores, passando a imagem de um 

Governo que se preocupa com os anseios da população, e ainda arrecadará mais.  

Muito obrigado. 

Alexandre Pereira da Silva 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 
Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 
 

Nº: 19s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Alexis Turazi 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Bom dia! Sou morador da SQNW 111, Bloco J - Setor Noroeste - e compartilho do 

entendimento contrário à instituição da zona verde. Principalmente porque não haveria 

retorno de nenhuma espécie para a população, e geraria um ônus exorbitante para o 

já escorchado contribuinte, ferindo o princípio da proporcionalidade e do não confisco. 

 

POSICIONAMENTO SOBRE ESTACIONAMENTO PAGO NAS ÁREAS PÚBLICAS 

Vimos manifestar nosso posicionamento contrário a cobrança de estacionamento nas 

áreas públicas do DF, notadamente nas quadras da ASA NORTE e ASA SUL, sejam 

nas áreas comerciais externas ou nas áreas internas de moradia. 

O GDF não pode impor esse fardo aos cidadãos SEM  ANTES garantir um sistema 

público, integrado e eficiente de transporte coletivo, digno da Capital da República. 

Faz-se necessário a implantação de um sistema radial de mobilidade urbana no DF, 

em direção ao Plano Piloto, utilizando trilhos leves e veículos seguros, leves e 

confortáveis, de forma a favorecer a migração do carro para veículos coletivos, bem 

como oferecendo qualidade urbanística e paisagística aos seus usuários. Esse 

sistema deve ser baseado na alteração da matriz energética de combustível fóssil 
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para energias limpas e não poluentes ambientalmente. 

Entendemos que o modelo de gestão baseado em concessão a iniciativa privada da 

exploração de estacionamentos é desnecessário, imprudente e oneroso, visto que os 

investimentos para a implantação das vias públicas e demarcação das vagas já foram 

realizadas pelo GDF ao longo da construção de Brasília até os dias atuais. Faz- se 

necessário sim, o desenvolvimento de estudos para a constituição de um Órgão 

Publico que se configure em uma Autoridade Única Organizadora do Transporte e 

Mobilidade na Brasília Metrópole, que planeje e execute uma integração dos vários 

modais de transporte internos no Distrito Federal e com as cidades do entorno. 

Precede quaisquer estudos de cobrança de estacionamento no Plano Piloto a 

realização de investimentos e a implantação prioritária e urgente dos seguintes 

projetos: 

•       Expansão do Metro até o final da Asa Norte e sua continuidade por meio de VLT 

para as cidades na região norte do DF. 

•       Implantar o VLT na W3, L2 e Eixo Monumental, ambos de forma circular, mas 

integrado, substituindo completamente os Ônibus, que deverão se deslocar para 

outras vias. 

•       Executar o previsto no programa "Brasília Integrada" do BID/GDF,  que propõe 

“Terminais de Integração Metrô/VLT/Ônibus/Automóveis” nas pontas das Asas Sul e 

Asa Norte, com amplos estacionamentos gratuitos; 

•       Implantar uma rede transversal de micro-ônibus elétricos de vizinhança 

(cruzando o Plano Piloto no sentido Leste-Oeste) ligando as quadras, desde 800 às 

quadras 900. 

•       Completar e integrar as ciclovias e ciclo faixas, construindo bicicletários em 

praças e pontos de ônibus, edifícios  públicos e comerciais e fortalecer sistema 

compartilhado de bicicletas e patinetes. 

•       Quanto ao transporte individual, incentivar alternativas sustentáveis e 

compartilhadas. 

O agravante dessa proposta de Zona Verde, além da privatização dos 

estacionamentos públicos, é a terceirização da fiscalização e aplicação de multas 

também aparentemente ser privatizada. Isso impediria a reversão desses recursos 

para apoio a execução de projetos inovadores de REESTRUTURAÇÃO do sistema 

de transporte do Distrito Federal e de sua Área Metropolitana. Essa privatização dos 

estacionamentos públicos com terceirização da fiscalização e cobrança de multas 

trará pesado ônus e transtornos aos moradores do DF e região que se deslocam 

diariamente ao centro da capital. 

Trará, ademais, custo cruel ao orçamento familiar dos assalariados já obrigados a 

manter oneroso carro individual e a enfrentar penosos congestionamentos, devido à 

ausência de transporte coletivo decente pela omissão do poder público, ao longo de 

décadas 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a contribuição. 
Cumpre diferenciar privatização de concessão, como foi explicado na Audiência 

Pública. 

Com relação às quadras residenciais, destaca-se que o Projeto prevê cobrança 

Relatório Anexo - Contribuições e Respostas (Rev Site) (53442389)         SEI 00090-00014697/2020-22 / pg. 324



 

apenas em horário comercial e isenção para moradores, com objetivo de inibir que 

automóveis estacionem nas quadras residenciais para acessar as comerciais, como 

já ocorre hoje em muitas quadras. 

O Projeto não prevê terceirização da fiscalização, mantendo todos as prerrogativas 

do Poder Público, conforme foi explicado na Audiência Pública. 

Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

 

Nº: 20s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Aline Assunção Rocha 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Eu, Aline Assunção Rocha, CPF 038.967.151-78 sou contra a privatização das áreas 

públicas de estacionamento em Brasília. 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 21s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Aline Engracia 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Considerando que existem diversos prédios residenciais no plano piloto que não 

possuem garagem, a quantidade  de  vagas gratuitas na quadra residencial deveria 

considerar esse aspecto. Em um mesma quadra residencial, existem prédios com 

garagem privativa e outros sem garagem. 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 
Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 
 

Nº: 22s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Aloísio Miranda 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Bom dia! 

Melhoria do transporte público (vale-transporte - semanal, mensal e multiusos): metrô, 

ônibus e alternativos (ciclovias - bicicleta, patinetes, etc) que assim os cidadãos 

brasilienses tendo opções melhores, deixaram de utilizar transporte individual. 

Aloísio, Brasília 
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RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 23s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Amelia Ferreira 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Não ao avsurdo da zona verde 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 
 

Nº: 24s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Ana Barreto 
 
CONTRIBUIÇÃO 
É com muito pesar que vejo uma inversão total de prioridades por parte do GDF, que 

utilizando-se do escudo da valorização do transporte público passe a cobrar 

estacionamento de nós, moradores das quadras do Plano Piloto, os quais não teremos 

mais o direito de , mesmo em casa,  termos nossos veículos localizados proximos do 

nosso lar. Já pagamos nossos impostos, e, mesmo assim, somos assaltados, 

furtados, ruas esburacadas... 

Estamos falando em uma cidade onde as distancias entre vários pontos são enormes 

e desprovidos de um transporte público constante, eficiente e de qualidade.  

Pergunto ao Senhor Secretário de Mobilidade: o senhor usará transporte público para 

ir ao trabalho, pegar seus filhos no colegio, ir ao hospital? 

Vergonha.  

Mas as eleições chegarão....  

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 
 

Nº: 25s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Ana Cherman 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Voto veementemente NÃO ao projeto! 

Um desrespeito ao cidadão do DF 

Att. 

Ana Lucia Cherman 

RESPOSTA 
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A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 26s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Ana Katia R Silva 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Registro minha posição contrária ao Projeto Zona Verde, que consiste na cobrança 

de R$2,00 a R$5,00  por hora de cada vaga dos estacionamentos públicos, incluindo 

no interior das Quadras residenciais, onde cada unidade habitacional teria direito a 

apenas uma vaga gratuita, e pagaria pelas demais vagas que utilizar (R$2,00/h de 9h 

às 20h nos dias úteis e de 9h às 13 aos sábados, porque essa arrecadação dificultará 

a circulação das pessoas em automóveis pois implicará numa despesa a mais para o 

condutor que não dispõe de serviço público de transporte de qualidade e barato 

acessível e opcional ao uso de veículos. 

Existem inúmeras melhorias nos serviços de transporte público para que depois, 

mediante consulta pública se possa, cogitar esse tipo de proposta que não traz 

benefícios para o cidadão e prejudica o trânsito na cidade em todos os sentidos. 

Ana Katia R Silva 
Cidadã brasileira brasiliense 
 
RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 
Foram acatadas sugestões para reavaliar valor das tarifas e permanência máxima. 
 

Nº: 27s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Ana Luiza Sturion Grisoto 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Eu, Ana Luiza Sturion Grisoto, CPF 765942031-34, sou CONTRA a privatização das 

áreas públicas de estacionamento de Brasília 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 
 

Nº: 28s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Ana Luiza Wittler Contardo 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Bom dia, 

Espero colaborar com essa proposta. Sou a favor do estacionamento pago nas 

quadras residencias somente para não moradores da quadra. Com controle 

automatico de entrada e saída. 

RESPOSTA 
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A SEMOB agradece a manifestação. O Projeto prevê isenção para moradores, com 

controle digital. 

Nº: 29s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Ana Paula Gomide. 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Bom dia! 

Um absurdo sem tamanho Essa cobrança de estacionamento!!! 

Uma população que já tem a carga tributária como a nossa, pesar uma decisão 

descabida, vergonhosa é abusiva como essa deveria ser considerado crime! 

Trabalhem em prol do povo, façam lei que beneficiem o povo, melhorem o transporte 

público de Brasília (que é péssimo), consertem com eficiência e competência as vias, 

viadutos, pontes e obras de trânsito inacabadas. 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação.  
 

Nº: 30s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Ana Paula Tarchetti 
 
CONTRIBUIÇÃO 
NÃO SOU A FAVOR. Teremos que pagar 2x, uma pros flanelinhas e outra pro 

governo, sem contar que é um projeto absurdo pra Brasília nesse momento, talvez 

num futuro muito distante. 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 
 

Nº: 31s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Anália Nunes Bandeira 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Bom dia 

Minha sugestão é que NÃO seja cobrado estacionamento para até dois veículos por 

residência. 

Agradeço a atenção. 

Anália Nunes Bandeira 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 
Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 

Nº: 32s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  André Marinho de Souza Filho  
 
CONTRIBUIÇÃO 
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Prezados, 

Sou morador da SQSW 504 - Bloco C - Sudoeste - e manifesto-me CONTRÁRIO ao 

projeto Zona Verde do GDF,  pois considero que a proposta nas áreas residenciais 

não condiz com o plano urbanístico das entrequadras. 

Por obséquio, ouçam os moradores/contribuintes. 

Destaco ainda, a inoportuna consulta no presente momento de pandemia. 

André Marinho de Souza Filho  

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. O Projeto prevê isenção para moradores. 
 
Nº: 33s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Andrea de Barros Piña 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Contra! Contra! Absurdo!! 

Andrea de Barros Piña Rodrigues Kasbergen  

Moradora da Asa Sul  

COBRANÇA DE ESTACIONAMENTO PÚBLICO* 

*Audiência Pública: 31/07 10h às 12h* 

(veja como contribuir e assistir, no final desta mensagem) 

Caros/as Prefeitos/as, 

Lideranças Comunitárias: 

O GDF pretende instituir o Projeto Zona Verde, que consiste na cobrança de R$2,00 

a R$5,00  por hora de cada vaga dos estacionamentos públicos, incluindo no interior 

das Quadras residenciais, onde cada unidade habitacional teria direito a apenas uma 

vaga gratuita, e pagaria pelas demais vagas que utilizar (R$2,00/h de 9h às 20h nos 

dias úteis e de 9h às 13 aos sábados, não incluindo as vagas de garagem). 

O agravante é que a arrecadação dos estacionamentos não será revertida em 

programas de mobilidade e na qualidade do transporte público, pois será uma 

concessão à iniciativa privada, por 30 anos (tempo excessivo de exploração para uma 

empresa que terá um mínimo investimento inicial), com um pequeno percentual 

revertido aos cofres públicos, sem destinação específica, podendo o GDF fazer 

qualquer uso destes recursos. 

Com o objetivo de elaboração de um edital neste sentido, a Secretaria de Mobilidade 

(SEMOB) promoverá uma Audiência Pública no dia 31/07, às 10h, no Auditório do 

DER, com acesso de forma presencial (vagas limitadas) e virtual, onde já demonstra 

que o único objetivo é a privatização do estacionamento público e a terceirização dos 
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serviços de fiscalização (hoje, atribuição exclusiva do DETRAN). A empresa a ser 

escolhida não terá nenhuma contrapartida e não deverá realizar nenhum investimento 

relevante, pois explorará estacionamentos já existentes, arrecadando as taxas e as 

multas (deverão existir parquímetros ou talões de pagamento prévio). 

A SEMOB está recebendo contribuições para a Audiência Pública (veja formulário a 

seguir) que, segundo informação inicial, podem ser enviadas desde já e até às 12h do 

dia 31/07 (próxima sexta-feira). Mas, como há uma informação desencontrada de que 

as contribuições deverão ser enviadas *entre 10h e 12h do dia 31,* essas 

contribuições devem ser repetidas no dia. 

As contribuições podem ser encaminhadas com o nome da pessoa e o item a que se 

refere (veja detalhes no link abaixo e no documento enviado a seguir): 

• ao email:  

consultazonaverde@semob.df.gov.br 

• ao WhatsApp  

61-99233-2726 (texto ou áudio) 

O CCAS e o CCAN defendem que o GDF estabeleça uma política de mobilidade 

urbana sustentável, que priorize o transporte público e a adoção de novas matrizes 

energéticas em substituição aos combustíveis fósseis e consideram que, a exemplo 

das grandes cidades do mundo, o governo não pode punir o transporte individual sem 

antes garantir um eficaz e amplo sistema de transporte coletivo, digno da Capital da 

República.  

Portanto, antes de impor esse fardo aos cidadãos, e somente onde for necessário, o 

GDF precisa: 

• Levar o Metrô até a Asa Norte; 

 • implantar o VLT na W3 e L2, substituindo os Ônibus, que deverão se deslocar para 

outras vias;  

• construir os Terminais de Integração Metrô/VLT/Ônibus/Automóveis nas pontas das 

Asas Sul e Norte, com amplos estacionamentos gratuitos;  

• implantar uma rede transversal de ônibus de vizinhança (cruzando o Plano Piloto no 

sentido Leste-Oeste) ligando as quadras 800 às quadras 900;  

• completar e integrar as ciclovias e ciclofaixas, e construir bicicletários em várias 

Praças e pontos de ônibus, com o sistema de bicicletas compartilhadas;  

• incentivar outras alternativas de transporte, como o sistema de automóveis 

compartilhados, presentes em algumas cidades do mundo e do Brasil, isentos da 

cobrança de estacionamentos públicos. 

A proposta consiste em estabelecer 4 zonas de cobrança: Ipê Amarelo (R$2,00/h nas 

áreas residenciais do Plano Piloto e Sudoeste), Ipê Roxo (R$5,00/h na área central 

do Plano Piloto e setores hospitalares), Ipê Rosa (R$2,00/h no Eixo Monumental) e 
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Ipê Branco (R$2,00/h nos estacionamentos próximos a Metrô, BRT, etc., com isenção 

aos usuários destes meios de transporte). Motos pagariam a metade destes valores. 

Envio, a seguir, o formulário para o envio de contribuições par a audiência pública e o 

documento da SEMOB que trata de tudo isso. 

Mais detalhes sobre o Projeto Zona Verde e a audiência Pública: 

http://www.semob.df.gov.br/audiencias-publicas/ 

Contribuições devem ser enviadas entre 10h e 12h do dia 31/07, próxima sexta-feira 

(mesmo se já foram enviadas antes): 

• ao email:  
consultazonaverde@semob.df.gov.br 
• ao WhatsApp  
61-99233-2726 (texto ou áudio) 
Link do canal do YouTube para assistir a Audiência Pública: 
https://www.youtube.com/c/SECRETARIADEMOBILIDADEDODF 
Grato pela atenção. 
José Daldegan 
Presidente do CCAS 
Conselho Comunitário da Asa Sul 
 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a contribuição. 
Cumpre diferenciar privatização de concessão, como foi explicado na Audiência 

Pública. 

Com relação às quadras residenciais, destaca-se que o Projeto prevê cobrança 

apenas em horário comercial e isenção para moradores, com objetivo de inibir que 

automóveis estacionem nas quadras residenciais para acessar as comerciais, como 

já ocorre hoje em muitas quadras. 

O Projeto não prevê terceirização da fiscalização, mantendo todos as prerrogativas 

do Poder Público, conforme foi explicado na Audiência Pública. 

Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

 

Nº: 34s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Andréa Heringer 
 
CONTRIBUIÇÃO 
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Prezados Senhores, 

Considerando a possibilidade de manifestação sobre o Projeto Zona Verde, apresento 

minha contribuição para o debate. 

Sou moradora da Asa Norte e considero que a implantação da região Ipê Amarelo da 

forma proposta será muito prejudicial aos moradores das quadras residenciais do 

Plano Piloto. 

Nas Asas Sul e Norte são comuns os prédios de apartamento com vários moradores 

adultos e somente uma vaga de garagem ou mesmo prédios sem garagem. A isenção 

de somente um veículo por imóvel, juntamente com os critérios adotados para o setor, 

impedirá que os moradores do imóvel tenham mais veículos do que a isenção 

permitida. Além da cobrança do valor do estacionamento, o tempo de permanência 

máximo de duas horas é incompatível com a rotina de uma área residencial. O período 

do dia que o veículo do morador fica estacionado na sua quadra é variável em função 

da sua rotina, horário de trabalho, se está de férias, doente, etc, e por isso não pode 

ser limitado em duas horas no máximo. 

Por isso, considero que a cobrança de estacionamento nas quadras residenciais, 

inclusive dos moradores, restringe os direitos dos cidadãos e vai prejudicar a 

população de forma geral. 

Quanto a cobrança de estacionamento nas áreas comerciais de grande demanda por 

estacionamento, como SCS, SCN, Setores Hospitalares, sou favorável devendo ser 

adequada às características de cada local. 

 

Atenciosamente, 

 

Andréa Heringer 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a contribuição. 
Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 
Foram acatadas sugestões para reavaliar valor das tarifas e permanência máxima. 
 
Nº: 35s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Andrea Moraes Carneiro 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Boa tarde! 
 
Acho um absurdo essa proposta. 
 
Verdade que diversos países do primeiro mundo fazem estacionamentos rotativos 
porém eles possuem EXCELENTES meios de transporte! 
Metrôs que cobre mais de 80% da cidade, trens, ônibus bons, com horários certos e 
em quantidade suficiente para atender à população de forma confortável, VLT, e 
outros. 
 
Enquanto não tivermos esse tipo de facilidade, podendo deixar nossos veículos em 
casa para pegar um meio de transporte bom, eficiente e barato, uma proposta dessas 
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não pode nem ser cogitada. 
 
Taxar área residência é ainda uma afronta a quem paga impostos altíssimos como 
ipva! 
 
Então, mina sugestão é : 
Melhorem primeiro a malha rodoviária, ofereçam transporte de qualidade e depois 
pensem em uma proposta que traga benefícios para a cidade e não para uma 
concessionária. 
 
Atenciosamente 
Andrea Moraes Carneiro 
RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. O Projeto prevê isenção para moradores. 
 
Nº: 36s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Andrea Sieiro 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Sou radicalmente contra! Mais Um Abuso Contra o Cidadão. 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 
 

Nº: 37s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Andrezza Viana 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Acho um absurdo a implementação da zona verde. O governo diz que está realizando 

melhorias nos transportes públicos, mas não vemos nada acontecer. 

Não basta estarmos em meio a uma crise sem precedentes,  o governo em vez de 

ajudar a sociedade, quer "sugar" até a última gota de sangue. O povo mal tem dinheiro 

pra pagar suas necessidades básicas. Muito desemprego, muita redução de 

salário.  IPVA caro, combustível caro, transporte público de péssima qualidade  e o 

governo Ibaneis ainda vem com mais essa de zona verde...pura exploração! 

Sou contra, assim como toda a população do DF. 

Espero que cancelem essa idéia ridícula e egoísta do governo Ibaneis. 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação.  
 

Nº: 38s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Angela Tatiana Fernandes 
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CONTRIBUIÇÃO 
Manifesto aqui o meu repúdio à ideia de cobrarem pelo estacionamento público.Já 

pagamos uns dos maiores IPTUS do Brasil e não justifica cobrarem por 

estacionamentos que já são escassos.Em todo local que vamos em Brasília ,temos 

de pagar por estacionamentos privados ,pois já quase não há os públicos.Já temos 

custos exorbitantes nesta cidade.Discordo totalmente e espero que esta ideia seja 

rejeitada.Temos vários exemplos da falta de estacionamento público como a 

rodoviária,o aeroporto o que nos faz reféns de uma máfia dos estacionamentos 

privados.Obrigada. 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. O Projeto prevê isenção para moradores. 
 
Nº: 39s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Anna Maria Camanho de Assis 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Contribuição não identificada 
 
RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 
 

Nº: 40s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Antonello Monardo  
 
CONTRIBUIÇÃO 
NÃO à privatização dos estacionamentos. 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 41s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Antonio Batista 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Gostaria de pedir mais atenção com as vagas dos prédios do Plano Piloto, que não 

possuem garagens pois estaríamos em desvantagens em relação aos prédios que as 

possui. Não acho justo a população arcar com mais gastos para ter termos  um espaço 

para estacionar embaixo da moradia, pagamos impostos caros IPTU, IPVA .  Não 

temos transporte de qualidade,  ônibus sujos, mal conservados e lotados.  

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 
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Nº: 42s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Antonio Celso Nascimento 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Não a privatização dos estacionamentos públicos de Braslia pois o público o nome já 

diz é do público. 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. O Projeto prevê isenção para moradores. 
 
Importa diferenciar público de gratuito. 

Nº: 43s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Antonio Costa Athayde 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Na condição de morador da SQS 308, venho manifestar meu repúdio à pretendida 

instituição de pagamento nos estacionamentos internos das quadras residenciais, 

particularmente nesta em que resido desde 1967. Meu veemente protesto contra mais 

essa cobrança. Antônio Athayde 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. O Projeto prevê isenção para moradores. 
 
Nº: 44s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Antonio Francisco Bernardes de Assis 
 
CONTRIBUIÇÃO 
VOTO TOTALMENTE CONTRA ESSE PROJETO ARDILOSO DE COBRANÇA DE 

ESTACIONAMENTO. 

ISSO É DESCABIDO. CHEGA DE TRANSFERÊNCIA DE ÔNUS PARA A 

POPULAÇÃO. SEJAM MAIS EFICIENTES E MENOS IRRESPONSÁVEIS. 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 
 

Nº: 45s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Antonio José Rodrigues Neto 
 
CONTRIBUIÇÃO 1 
Sou contra a cobrança em área residencial.  

CONTRIBUIÇÃO 2 
Sou contra o pagamento de estacionamento em área residencial. 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. O Projeto prevê isenção para moradores. 
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Nº: 46s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Antonio Milton Alves 
 
CONTRIBUIÇÃO 
É um absurdo um projeto desse que só vem prejudicar a população,  somos todos 

terminantemente contra essa cobrança absurda aqui em casa 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 47s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Arão Parnes 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Não ao projeto 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. O Projeto prevê isenção para moradores. 
 
Nº: 48s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Ariadna Moreira 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Vimos manifestar nosso posicionamento contrário a cobrança de estacionamento nas 
áreas públicas do DF, notadamente nas quadras da ASA NORTE e ASA SUL, sejam 
nas áreas comerciais externas ou nas áreas internas de moradia. 
 
O GDF não pode impor esse fardo aos cidadãos SEM  ANTES garantir um sistema 
público, integrado e eficiente de transporte coletivo, digno da Capital da República. 
 
Faz-se necessário a implantação de um sistema radial de mobilidade urbana no DF, 
em direção ao Plano Piloto, utilizando trilhos leves e veículos seguros, leves e 
confortáveis, de forma a favorecer a migração do carro para veículos coletivos, bem 
como oferecendo qualidade urbanística e paisagística aos seus usuários. Esse 
sistema deve ser baseado na alteração da matriz energética de combustível fóssil 
para energias limpas e não poluentes ambientalmente. 
 
Entendemos que o modelo de gestão baseado em concessão a iniciativa privada da 
exploração de estacionamentos é desnecessário, imprudente e oneroso, visto que os 
investimentos para a implantação das vias públicas e demarcação das vagas já foram 
realizadas pelo GDF ao longo da construção de Brasília até os dias atuais.  
 
Faz- se necessário sim, o desenvolvimento de estudos para a constituição de um 
Órgão Publico que se configure em uma Autoridade Única Organizadora do 
Transporte e Mobilidade na Brasília Metrópole, que planeje e execute uma integração 
dos vários modais de transporte internos no Distrito Federal e com as cidades do 
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entorno. 
 
Precede quaisquer estudos de cobrança de estacionamento no Plano Piloto a 
realização de investimentos e a implantação prioritária e urgente dos seguintes 
projetos: 
•       Expansão do Metro até o final da Asa Norte e sua continuidade por meio de VLT 
para as cidades na região norte do DF. 
•       Implantar o VLT na W3, L2 e Eixo Monumental, ambos de forma circular, mas 
integrado, substituindo completamente os Ônibus, que deverão se deslocar para 
outras vias. 
•       Executar o previsto no programa "Brasília Integrada" do BID/GDF,  que propõe 
“Terminais de Integração Metrô/VLT/Ônibus/Automóveis” nas pontas das Asas Sul e 
Asa Norte, com amplos estacionamentos gratuitos; 
•       Implantar uma rede transversal de micro-ônibus elétricos de vizinhança 
(cruzando o Plano Piloto no sentido Leste-Oeste) ligando as quadras, desde 800 às 
quadras 900. 
•       Completar e integrar as ciclovias e ciclo faixas, construindo bicicletários em 
praças e pontos de ônibus, edifícios  públicos e comerciais e fortalecer sistema 
compartilhado de bicicletas e patinetes. 
•       Quanto ao transporte individual, incentivar alternativas sustentáveis e 
compartilhadas. 
 
O agravante dessa proposta de Zona Verde, além da privatização dos 
estacionamentos públicos, é a terceirização da fiscalização e aplicação de multas 
também aparentemente ser privatizada. Isso impediria a reversão desses recursos 
para apoio a execução de projetos inovadores de REESTRUTURAÇÃO do sistema 
de transporte do Distrito Federal e de sua Área Metropolitana. Essa privatização dos 
estacionamentos públicos com terceirização da fiscalização e cobrança de multas 
trará pesado ônus e transtornos aos moradores do DF e região que se deslocam 
diariamente ao centro da capital. 
 
Trará, ademais, custo cruel ao orçamento familiar dos assalariados já obrigados a 
manter oneroso carro individual e a enfrentar penosos congestionamentos, devido à 
ausência de transporte coletivo decente pela omissão do poder público, ao longo de 
décadas 
 
RESPOSTA 

A SEMOB agradece a contribuição. 
Cumpre diferenciar privatização de concessão, como foi explicado na Audiência 

Pública. 

Com relação às quadras residenciais, destaca-se que o Projeto prevê cobrança 

apenas em horário comercial e isenção para moradores, com objetivo de inibir que 

automóveis estacionem nas quadras residenciais para acessar as comerciais, como 

já ocorre hoje em muitas quadras. 

O Projeto não prevê terceirização da fiscalização, mantendo todos as prerrogativas 

do Poder Público, conforme foi explicado na Audiência Pública. 

Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 
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Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

 
Nº: 49s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Ariane Maria Linhares Santiago Santos 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Não concordo com essa proposta do governo do df: 

1 -os prédios são residências e não possuem vagas exclusivas para os moradores 

2-não possui transporte público de excelência fazendo com que as pessoas tenham 

que usar os próprios carros 

3- dificulta os acessos aos espaços públicos. É inviável pagar todas as vezes que 

formos aos supermercados, farmácias, padarias e qualquer atividade do dia a dia. 

4- acho uma exploração da população, além de todos  os tributos que pagamos. O 

estado não oferece nenhum serviço de qualidade para o cidadão, temos que pagar 

plano de saúde caríssimo para não morrermos e não temos segurança, somos 

assaltados embaixo do nosso bloco. 

5- gostaria de saber quem inventou esse despautério, para nunca mais votar nessa 

pessoa e ainda vou fazer campanha contra. 

6- o Estado quer restringir os poucos direitos que temos e ainda limitar o nosso acesso 

aos espaços públicos de forma gratuita. 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. O Projeto prevê isenção para moradores. 
 
Nº: 50s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Arlete Mendes  
 
CONTRIBUIÇÃO 1 
Absurdo pensarem neste  projeto, sem antes Brasília ter um transporte decente, de 

qualidade,  para podermos deixar os carros em casa e irmos onde queremos.  

Mais absurdo ainda, ser empresa ao invés do GDF que vai  lucrar com este projeto.  

 
CONTRIBUIÇÃO 2 
Absurdo colocar  este projeto em pauta, sem antes "consertarem"  esta VERGONHA 

de transporte coletivo em Brasilia.  

Arlete R. Mendes 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação.  
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Nº: 51s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Arnaldo Lopes  
 
CONTRIBUIÇÃO 1 
Prezados, 

Venho apresentar o meu protesto contra a criação da zona verde e cobrança de 

estacionamento na região.  

É um total absurdo numa capital da república onde hoje estacionamentos são 

invadidos por quiosques e previlégios a orgãos da justiça, criar uma zona aonde o 

cidadão pagará pelo tempo do estacionamento. 

Sem capacidade e interesse político de resolver o grande problema de transporte 

público, o governo do Distrito Federal se preocupa tão somente em arrecadar cada 

vez mais do cidadão sem oferecer uma contra partida dos impostos que pagamos. 

Sou contra a qualquer movimentação neste sentido, se querem mais dinheiro, faça a 

redução de despesas com salários e cargos abrigando previlegiados sem concurso 

público e somente atendendo interesses politicos partidários.  

Atenciosamente, 

Arnaldo Lopes 

 
CONTRIBUIÇÃO 2 
Prezados,  

Eu não concordo com mais esta proposta de cobrança com divisão com terceiros. Já 

pago IPVA para andar com o meu veículo e ainda preciso pagar pedágio se quero 

viajar pelas rodovias, se quero estacionar agora vcs querem cobrar uma taxa pelo 

estacionamento.  

Coloque um transporte público com  linhas e regularidade de horários com 

atendimento adequado nos picos, que os estacionamentos ficarão vazios. 

Arnaldo Lopes 

61 98602**** 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. O Projeto prevê isenção para moradores. 
 
Nº: 52s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Athadeu Ferreira da Silva Lopes  
 
CONTRIBUIÇÃO 1 

SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE – SEMOB/GDF 
  
PROJETO ESTACIONAMENTO ZONA VERDE. 
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Athadeu Ferreira da Silva – Apto 102 – Bloco “E”.SQN 405. CEP 70.846-050.   E-
mail: fathadeu@gmail.com. Fones: (61)3037.6205; e 98110-1508 
 TITULO DE ELEITOR  -  Nº 0131.3700.2003.  Zona 014. 0082 (Brasília DF) 
  
A implantação do Sistema de Cobrança de Estacionamento no Plano Piloto, precisa 
ser revista, considerando fatos reais  e consistentes adversos às prospecções objeto. 
Sua consolidação nos termos postos irá imputar mais uma pesada despesa nessa 
população, j á sacrificada com uma carga de impostos altíssima, exatamente num 
momento que o País (assim como resto mundo) está mergulhado numa crise 
econômica imensurável, onde as populações, em consequências perderam poder de 
compra,  tiveram redução de salários, perderam empregos e, em muito casos estão 
socorrendo familiares que ficaram desvalidos. O GDF, com isso, não está de maneira 
nenhuma pensando no bem estar dessa população, e sim na arrecadação financeira 
com depauperação da comunidade. O bem-estar social, com isso, pelo contrário, 
caminhará para mal-estar social.  Em consequência, a persistir essa idéia, estará 
estabelecendo, particularmente nas QUADRAS 400,  uma assepsia  social, ao 
inviabilizar a permanência residencial da maioria de seus moradores. 
  
Fatos: 
  
Entrevista  matutina no DFTV (Globo) o Sr. Secretário da SEMOB Valter Casimiro 
Silveira teceu explicações/informações sobre assunto, de temas abordados pelo 
interlocutor-repórter,  que vão de encontro ao preâmbulo inicial que fiz. 
   
- O Sr. Secretário disse à TV que esse projeto irá diminuir engarrafamentos às tardes 
(noites), volta pra casa, mostradas todos dias na TV. 
  
Argumento (AR) – 
  
 - A tendências dos países modelos que o Brasil diz copiar, é de descentralizar os 
serviços, por exemplo. Instalar postos (subsidiários) de trabalhos que está 
concentrado na DOWNTOWN,  nas áreas adjacentes, fazendo reuniões virtuais de 
sistematização com a Sede. Isso contribui para reduzir o fluxo de deslocamento de 
pessoas. Cessa a necessidade de ficar aumentando construção de novas vias de 
rolagem; 
Criar polos de trabalhos – industrias – nas regiões adjacentes. A indústria gera linhas 
de serviços consistentes. No mundo todo é assim. 
Não em insistir num modelo ultrapassado de concentrar. 
Descentralizar as oportunidades de empregos 
  
 -  Incrementar o  HomeOfice – sem necessidade das infraestruturas descentralizadas, 
pode ser, como tem mostrado na pandemia, um caminho a seguir.i 
  
O GDF é o responsável pela determinação do Plano de Ocupação Espacial do Solo, 
Plano Diretor. Ele tem poder para colocar em prática essas medidas. E de imediato. 
Com adoção dessas práticas, pelo menos 50% desse problema estará certamente 
reduzindo. O GDF deve convocar o Governo Federal, a Administração do próprio GDF 
e outros segmentos convergentes para discutir o assunto. 
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O Projeto visa proteger os moradores das quadras do  público que vai no setor 
comercial das entre quadras e deixa os veículos nos estacionamentos internos 
residenciais das quadras, para evitar pagar no estacionamento da citada área 
comercial. 
  
AR – a hipótese pode valer  para os estacionamento dos blocos adjacentes áreas 
comerciais. No restante da quadra, mais distantes de áreas comerciais, essa prática 
não deve vingar. 
  
O Sr. Secretário informou que serão concomitantemente implantados o projeto Zona 
Verde e projetos de melhorias do transportes públicos com a implantação do sistema 
VLT e Metrô para atender a ASA Norte, ao ser questionado a respeito. 
  
AR - Há um descompasso de tempo Herculino para equilíbrio de interesses: o projeto 
Zona Verde  pelo rito em curso, poderá estar operando já esse ano – os moradores já 
pagando para estacionar seu veiculo,  no seu habitat residencial, R$ 2,00/hora, 
24horas correntes. Todos dias. Já as melhorias do sistema  mobilidade sinalizado, 
pelo histórico de obras dessa natureza, no GDF e também  no País, como um todo, 
certamente não entarão servidão pública nesse Governo. Os projetos contíguos de 
suporte  logístico aos Jogos da Copa do Mundo, ainda não foram concluídos. E na 
ocasião, não tinha restrição orçamentária. 
A Rodovia BR 040, Brasilia-Juiz de Fora, está faltando hoje duplicação de pistas em 
90%  do trecho sob a responsabilidade operacional de Concessionária vencedora do 
certâme de privatização do Governo Federal, em dezembro de 2013. De imediato, em 
2014, foram instalados os postos de pedágios e a cobrança respectiva cobrança. O 
usuário paga por um produto que não tem prazo de entregue. E nem certeza de 
recebe-lo, já que há noticias que a Concenssionária deseja devolver a BR para o 
Governo Federal. 7 anos já se passaram. 
  
Nessa circunstâncias, se vou nos mercadinhos das quadras preciso de pagar 
estacionamento. 
  
Os moradores em questão, para fazer compras nos Supermecados localizados nas 
áreas comerciais das quadras precisam de  veículos para transporte de mercadorias 
(não dá levar nas mãos e/ou carregar na cabeça). Como os estacionamentos internos 
(subterrâneos) dessas lojas (Pão de Açucar, Big Box, por exemplo) são de capacidade 
limitadas, o cliente (morador da área) terá pagar estacionamento externo da Zona 
Verde.  Ou então ir fazer compra nas grandes  supermercados fora desse contexto, 
longe de sua casa, contrariando a lógica da concepção da planta de  instalação do 
comercio entre quadras: atender moradores  das quadras conexas. 
Onera-se a  vida do cliente e certamente o comércio encolherá o fluxo de seus 
negócios. 
  
Nº de vagas – o pessoal das quadras 400 serão os maiores prejudicados, exatamente 
por serem de menor poder de posse, salvo raras exceções.  Terão, segundo a 
proposta, apenas uma vaga de veículo da sem ônus tarifário por apto. Isso é inviável: 
nessas moradias, no mínimo 02 pessoas precisam de veículos próprios por questões 
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de locais diferentes de localização de trabalhos, levar filhos nas escolas, etc... 02 
veiculos não é luxo. É necessidade crua e nua. 
  
As demais quadras, além da vaga de na área a céu-aberto, têm mais uma ou duas 
vagas no estacionamento interno sub-solo do Bloco. 
  
-  O Projeto Zona, para o momento, não é oportuno. Grande parte da população só 
teve noticias da Audiência Pública do dia 31.07.2020, 02 ou 03 dias antes.  Os Blocos 
adjacentes ao Bloco E (SQN 405) não participaram das consultas anteriores citadas 
pelo GDF na Audiência virtual do dia 31.07.2020. Ninguém sabia de 
nada.  Solicitamos reconsideração. 
  
  
Brasilia, 14.08.2020 
 

CONTRIBUIÇÃO 2 

Os  moradores das Quadras 400, dentro do Plano, serão os maiores prejudicados, no 

modelo proposto, por não terem garagem, diferente dos demais quadras 100, 200, 

300 etc. Esses têm uma 02 vagas na garagem do prédio mais 01 no estacionamento 

do pátio. Uma familia produtiva, tem necessidade de pelos menos mais opção de 01 

veiculo, pelos motivos de servidão básicos, que dispensa comentários. Residem nas 

400, salvando as exceções, moradores de padrões mais modestos que em 

decorrência serão os mais prejudicados 

A justificativa que objeta proteger os moradores das quadras vizinhas ao comércio, 

que por cobrar naquela área, os clientes irão estacionar no interior da quadras, não 

retrata a realidade. Seriam eventualmente afetados no cenário, os estacionamentos 

dos prédios vizinhos do comércio. Os  demais estão fora do alcance  dessa onda 

indejada.  

Até que o GDF implante um meio de transporte, acessível  no interior da Quadra (tipos 

as antigas zebrinhas), extensão do Metrô poligonal do Eixão/ UnB, essa esse projeto 

deve ser repensando. 

O volume despesas com esse potencial gasto é inoportuno, considerando o momento 

de carestia que o País vive, com risco do gatilho do Governo de redução de salários. 

Athadeu Ferreira da Silva 
Apto 102- SQN 405 - ASA NORTE   
RESPOSTA  
A SEMOB agradece a contribuição. 
Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 
Foram acatadas sugestões para aumentar tolerância mínima (proposta inicial 10 
minutos). 
 

Nº: 53s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Augusto de Oliveira 
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CONTRIBUIÇÃO 
Boa tarde, 

Sou Augusto de Oliveira de Samambaia Sul. 

Gostaria de sugerir que a Zona Verde também seja implantado no centro de cidades 

como Ceilândia e Taguatinga, pelo fato de a área central dessas duas cidades estarem 

compatíveis em relação a.estacionamento dos locais onde estão sendo implantado a 

Zona Verde. 

Att, 

Augusto  

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a contribuição. 
Quanto à inclusão de outras regiões, estas podem ser objeto de futuras novas rodadas 
de licitação, já incorporando o aprendizado. Nesse momento priorizou-se o Plano 
Piloto por ser a região com maior demanda por vagas e pela redução do 
congestionamento em vias de acesso à região central, como EPTG, Estrutural e 
EPNB.  
 

Nº: 54s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Aurizete Auri 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Sou contra  a cobrança  de estacionamento  em zona  comercial.  

Se filhos trabalham  fora e devem ir de carro, onde irão  estacionar.? Trabalhar pra 

pagar estacionamento??? 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 
 

Nº: 55s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Bárbara Blaudt Rangel 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Prezados, bom dia! 
Informo que eu, como moradora de Brasília, sou contra esse projeto de cobrança de 
taxa para estacionamento em áreas públicas comerciais e residenciais do nosso Plano 
Piloto. 
Att, 

Bárbara 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 
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Nº: 56s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Beatriz Canovas 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Bom dia! 
Segue, em anexo, o documento formalizando minha oposição à proposta de cobrança 
dos estacionamentos públicos. 
Atenciosamente, 
Beatriz Canovas 
 
Formulário de Contribuição 
Referência: “A proposta consiste em estabelecer 4 zonas de cobrança: Ipê Amarelo 
(R$2,00/h nas áreas residenciais do Plano Piloto e Sudoeste), Ipê Roxo (R$5,00/h na 
área central do Plano Piloto e setores hospitalares), Ipê Rosa (R$2,00/h no Eixo 
Monumental) e Ipê Branco (R$2,00/h nos estacionamentos próximos a Metrô, BRT, 
etc., com isenção aos usuários destes meios de transporte). Motos pagariam a metade 
destes valores.” 
 
Prezados, 
 
VENHO MANIFESTAR MINHA OPOSIÇÃO À  COBRANÇA DE 
ESTACIONAMENTO PÚBLICO, que será objeto de Audiência Pública: 31/07/2020 
10h às 12h. 
 
A população do Distrito Federal não deve assumir mais uma altíssima cobrança de 
taxas ou tributo de toda espécie, tendo em vista nunca receber uma contrapartida 
digna, respeitosa e correspondente ao que é exigida a pagar!!! Infelizmente não é um 
investimento no urbanismo do DF, mas mais um ônus que esta contribuição abusiva 
se configuraria, caso fosse aprovada. E NÃO SERÁ. 
É INADMISSÍVEL! 
 
À  COBRANÇA DE ESTACIONAMENTO PÚBLICO EU DIGO NÃO! 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 57s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Beatriz Lucena 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Sou contra a cobrança de estacionamento em área pública em área pública, 

principalmente no interior das quadras residenciais 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. O Projeto prevê isenção para moradores. 
 
Nº: 58s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Berenice Guaraciaba Ferreira Brasil 
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CONTRIBUIÇÃO 
A ganância pelo dinheiro fácil arrancado do bolso do trabalhador do Distrito Federal. 

Vergonha! Quem votar a favor não se reelege em Brasília. Que tal melhorar o 

transporte público? 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação.  
 
Nº: 59s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Bill Mozâo 

CONTRIBUIÇÃO 
Bom dia tem de haver o bom senso em relação ao dono do comércio que gera 

impostos e empregos para não ter mais esse valor cobrado de forma integral pois 

normalmente se trabalha 12 horas isso sem dúvida irá prejudicar muito levando em 

conta que atualmente os comércios estão fechando por conta da pandemia se meu 

email for levado em consideração peso que se repense a forma de cobrança e valores 

menores de forma que todos possam pagar e da sua coperacao 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação.  
 

Nº: 60s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Braz Campanholo Filho 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Prezados, 

Sugiro que seja mantida a isenção indicada pela semob, conforme a seguir:  

Isenção para moradores: no Setor Ipê Amarelo, os moradores apenas para vagas na 

mesma quadra em que residem (não é apenas em quadras residenciais, vale para 

moradores de quadras de uso misto ou comercial, sempre sendo a isenção apenas 

na própria quadra). 

Atenciosamente 

Braz Campanholo Filho 

Morador Sudoeste 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação.  
Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 
 

Nº: 61s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Brivera 
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CONTRIBUIÇÃO 
Contribuição não identificada 

RESPOSTA 

Contribuição prejudicada. 
 
Nº: 62s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Bruna Teixeira 

CONTRIBUIÇÃO 
Prezados senhores,  

Manifesto-me, formalmente, por meio desse e-mail, CONTRA a cobrança de 

estacionamento em Brasília.  

Há 4 fatores que corroboram com o meu posicionamento. 

1- Ja pagamos impostos e taxas demais no Brasil. Há vários estudos sobre o assunto. 

O número de impostos no Brasil é altissimo e compromete aproximadamente um terço 

da renda do cidadão. Favor pesquisar na internet em vários sites tais como: 

https://www.contabilidadenatv.com.br/2019/07/com-carga-tributaria-de-34-brasil-e-o-

ultimo-entre-30-paises-em-retorno-de-servicos-a-sociedade/ 

https://www.ospcontabilidade.com.br/blog/a-carga-tributaria-no-brasil-e-no-mundo-

comparativo-e-necessidade-de-mudancas/ 

https://www.google.com.br/amp/s/epocanegocios.globo.com/amp/Brasil/noticia/2019/

03/brasil-so-perde-para-cuba-na-lista-de-paises-da-america-latina-que-mais-pagam-

impostos.html 

2- Alem do fato de a carga tributária já ser altíssima no Brasil, outro fator pesa 

enormemente: a corrupção. Não ha retorno para o cidadão, diferentemente do que 

ocorre a Dinamarca, onde a carga tributária é grande, entretanto, o retorno aos 

cidadãos é enorme. 

Vejam: https://transparenciainternacional.org.br/ipc/ 

O Brasil está na posição 106. Entre os piores do mundo.  

 Diferentemente do que ocorre em outros países, uma enorme percentual do valor 

recolhido da população em impostos não retorna para a população em benefícios. Ao 

invés de se empenhar em criar mais impostos, os governos deveriam se empenhar 

em garantir que o dinheiro já recolhido não fosse desviado para os corruptos e fosse 

corretamente utilizado. Esta deveria ser a preocupação do governo- a boa gestão dos 

recursos já existentes.  

Ou seja, juntando o ponto 1 e o 2, além de pagam muito, a população não tem retorno 

devido do que paga - diferentemente do que ocorre nos países desenvolvidos e que 

tem alta carga tributária. 
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3- A arquitetura da cidade e o que a motivou. A cobrança de taxa de estacionamento 

vai contra o plano diretor da cidade e contra os ideais democráticos e Igualitários que 

nortearam sua criação. Seria interessante que se estudasse tanto o plano diretor, 

quanto os conceitos urbanísticos que inspiraram a criação da cidade. um exemplo 

disso são os prédios em brasilia que foram construidos sem “grades”, sem portões 

para permitir o uso público, o direito de ir e vir sem restrições.  

4- A grande crise que assola o mundo e o Brasil. O número de desempregados só 

aumenta. A crise só piora, e o governo quer criar novas taxas????  

Caso o objetivo seja estimular o uso de transporte público, sugiro fortemente que o 

GDF:  

1- Melhore o transporte público. Há vários estudos do próprio GDF que apontam que 

melhorias podem ser feitas.  

Gostaria que o GDF obrigasse, por contrato,  as empresas a oferecerem um transporte 

de qualidade, com ônibus novos, com manutenção constante de todos os ônibus, com 

multas severas para o excesso de velocidade, com lotação máxima somente para 

passageiros sentados, com capacitação para motorista e cobradores etc. 

2-  criasse novas rotas de metrô.  

3- Fizesse uma boa integração entre os meios de transporte.  

4- Fizesse campanhas para estimular o uso de transporte coletivo, o uso de carona 

solidária, uso de bicicletas 

5- aumentasse o número e a manutenção das ciclovias  

6- promovesse campanhas de educação no trânsito etc.  

 

RESPOSTA 
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A SEMOB agradece a contribuição. 
Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

 

Nº: 63s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Bruno Azevedo Moreira 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Eu, Bruno Azevedo Moreira , CPF 707879801-53, sou CONTRA a privatização das 

áreas públicas de estacionamento de Brasília 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 64s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Bruno Tavares 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Sugiro que na Zona Ipê Amarelo que abrangerá áreas onde há comércios e 

residências, como as quadras residenciais e comerciais do Plano Piloto, a empresa 

vencedora se comprometa a disponibilizar pelo menos um posto para aluguel de 

bicicletas em cada quadra residencial. 

Dessa forma será mais fácil fazer a integração no ecossistema de mobilidade, pois 

permite que os moradores utilizem as bicicletas para pequenas distanciar ou se 

deslocar com maior rapidez para às paradas de ônibus ou estações de metrô. 

Atenciosamente 

Bruno Tavares 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 
Foi lançado Edital para bicicletas compartilhadas, disponível em 
http://semob.df.gov.br/edital-de-chamamento-02-2020/ 
 

Nº: 65s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Carlos Augusto 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Sou contra 

RESPOSTA 
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A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 66s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Carlos Augusto Dornelles 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Eu, Carlos Augusto Dornelles, CPF 888.132.071-25, residente à SQN 316, Bloco D, 

voto *NÃO* ao Projeto Zona Verde do GDF! 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 67s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Carlos Caldas 
 
CONTRIBUIÇÃO 
De que adianta vocês instituírem a zona verde, que "ïncentiva o cidadão a usar o 

transporte público",  se não existe um transporte público com um mínimo de qualidade, 

higiene e pontualidade? 

Melhorem o transporte público antes, façam com que tenhamos mais ônibus, de 

qualidade, com horários que sejam cumpridos pelas empresas. 

Att, 
Carlos Caldas 
 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 68s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Carlos Cezar 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Prezados, 

Um projeto dessa natureza deve prescindir de uma melhor estrutura dos 

equipamentos e serviços públicos, inclusive de uma melhor oferta da qualidade do 

transporte público, e, com isso, possibilitando que o cidadão transite na cidade com 

qualidade e segurança. 

Por exemplo, hoje às calçadas de toda região das quadras 700 Sul estão 

intransitáveis. Destaco, ainda, que nem todas as quadras possuem acesso a ciclovias 

e bicicletários. 

Avalio que, a partir dos estudos realizados, seja possível testar a proposta de maneira 

setorizada e em locais identificados com déficit de vagas para automóveis, como é o 

caso dos Setores de Autarquia e Bancários Sul. 
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Por todo exposto, entendo que muito a que ser feito para garantir o crescimento 

sustentável da cidade, antes da implantação do que se propõe neste momento. 

Grato, 

Carlos Cezar 
Prefeito Comunitário da Quadra 715 Sul 
Cel.: 9 9999-**** 
 
RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

 

Nº: 69s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Carlos Eduardo Lopes de Almeida 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Formulário de Contribuição 
Referência: Relatório Consolidado, itens 2.1.1 e 2.1.2 Relatório 03/2020, págs. 1-2, 
Principais objetivos e objetivos secundários 
 
O Relatório Consolidado e o Relatório 03/2020 partem da premissa que a cobrança 
do estacionamento irá aumentar a rotatividade, provocará o incentivo ao transporte 
público, reduzirá congestionamentos e reduzirá acidentes. Ao longo dos relatórios 
citam que grandes metrópoles e mesmo pequenas cidades já possuem a ZONA 
AZUL. 
 
No entanto, há um certo conflito nessas premissas (chamo de premissas pois não 
foram comprovadas, são apenas lançadas nos relatórios como justificativa para o 
estudo): (1) hoje é muito mais fácil encontrar uma vaga para estacionar o carro no 
Plano Piloto nas vagas públicas do que no centro do Rio de Janeiro e mesmo na Zona 
Sul daquela cidade (façam um teste, tentem parar o carro na Avenida Copacabana, 
na Rua do Catete, na Voluntários da Pátria etc). A implantação de uma “zona azul” 
aqui em Brasília tem grandes chances de provocar o que vemos nas “cidades 
pequenas” com Zona Azul, que é o aumento da quantidade de condutores parando o 
carro em fila dupla, mesmo havendo vaga, permanecendo (ou não) dentro do carro, 
para evitar de pagarem o estacionamento, resultando na necessidade de agentes 
públicos para fiscalizar tal prática etc etc. 
 
(2) os relatórios citam o aumento da rotatividade nas vagas. Um aumento de 
rotatividade das vagas obviamente incentivará o uso das vagas e, para tanto, 
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incentivará os carros na rua, ou seja, vai de encontro à outra premissa na qual diz que 
incentivará o uso do transporte público e reduzirá congestionamentos. Cito novamente 
o exemplo do Rio de Janeiro, onde morei por 10 anos. Lá o uso do transporte público 
é maior e, dificilmente, a cobrança de estacionamento fará a população de Brasília 
aderir ao transporte público tal como no Rio. Há diversos outros fatores, todo um 
contexto diferente. Um deles, o mais óbvio, é a capilaridade do transporte público no 
Rio de Janeiro. Vejam, o metrô do Rio de Janeiro tem um alcance enorme, ainda mais 
agora com as diversas integrações (ônibus, trem, VLT), literalmente torna-se a melhor 
opção usar o transporte público, pois chega ao local desejado de forma rápida e não 
tem contratempos com o trânsito + local para estacionar. O metrô em Brasília nem 
sempre é uma boa opção, assim como os ônibus. Por exemplo, para quem está no 
Plano Piloto e precisa se deslocar aqui dentro. As linhas demoram, os motoristas 
passam direto pelo ponto, os pontos são relativamente longes. Pegar o carro e dirigir 
alguns km no trânsito aqui do Plano Piloto torna-se muito mais atraente. Outro dia fiz 
consulta a uma corretora de imóveis sobre alugar uma casa no Park Way – ela foi 
taxativa, não seria viável morar lá e vir para o Plano Piloto (onde trabalho) de ônibus, 
a não ser que eu estivesse disposto a andar alguns km para pegar o ônibus. 
 
(3) a premissa de que reduzirá acidentes tem um impacto forte, mas não se sustenta. 
Qual tipo de acidente será reduzido (colisão frontal entre veículos, atropelamento de 
pedestre, queda de moto)? 
 
(4) outra contradição está presente no Relatório 03/2020 em sua página 2 quando 
discute a limitação temporal, propondo-se limitação temporal de 12 horas para permitir 
que o condutor possa estacionar o carro para poder trabalhar na Esplanada. Quer 
dizer, discute-se a possibilidade de manter tudo igual (o veículo ficar estacionado ao 
longo de todo o dia), só que cobrando por isso, e não resultando na premissa de 
aumento da rotatividade. 
 
Assim, para os relatórios ficarem mais concretos, a sugestão é subsidiarem essas 
premissas que sustentam todo o objeto da consulta pública, de modo a termos em 
mãos uma relação causa-efeito mais sólida. 
 
Não é porque outras cidades (grandes metrópoles e pequenas cidades) fazem a 
cobrança dos estacionamentos públicos que essa seja a melhor opção para Brasília. 
Aqui os motoristas são mais educados e HÁ MUITO MAIS VAGAS disponíveis ao 
público. 
 
Muitos que veem à Brasília já têm em mente que “aqui o pessoal só anda de carro”; 
lógico que essa expressão não é verdadeira, mas já é uma característica da cidade. 
 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 
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Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

 

Nº: 70s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Carlos Frederico 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Digo não ao projeto zona Verde, que irá privatizar áreas de estacionamento no DF. 

Infelizmente isto será mais um ônus para o cidadão, que já arca com impostos 

escorchantes cobrados pelas três esferas de governos. 

Não!!!! 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 71s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Carlos Glielmo 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Sou morador da Asa Sul e sou contra a cobrança. Sou morador tenho familia com 

filhos e podemos arcar com mais esta cobrança nojenta e impostos. Basta!!! 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 72s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Carlos Henrique Gomes Paiva 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Prezados, 

Trazer apenas a arrecadação ao GDF desconsiderando a falha mobilidade urbana, 

sem metrô na parte norte da cidade e onde tem metrô a capilaridade é vergonhosa, 

com estações distantes de qualquer destino é, no mínimo, desonesto com a 

população.  

Antes de sequer ser pensado em cobrar por estacionamentos no DF deve ser 

oferecido transporte público de qualidade, com capilaridade e que se possa confiar.  

Voto NÃO! Para este vergonhoso projeto apresentado para sacrificar mais a 

população sem apresentação de alternativas ao transporte. 

Atenciosamente, 

Carlos Henrique Gomes Paiva 
Morador da SQN 316, Asa Norte 
CPF 71720120110 
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RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. O Projeto prevê isenção para moradores. 
 
Nº: 73s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Carlos Inácio Prates 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Senhor Coordenador, segue anexo formulário preenchido sobre a consulta pública em 

referência. 

Att. 

Carlos Inácio Prates 
Doutor em Ciências Sociais (UNISINOS) 
Mestre em Saúde Pública (FIOCRUZ) 
Especialista em Direito e Processo do Trabalho (ATAME) 
Psicólogo CRP/DF: 22.022 
Advogado OAB/DF: 21.459 
 

Formulário de Contribuição 
Referência: 14.1 
Está escrito que “A CONCESSIONÁRIA responderá, nos termos da LEGISLAÇÃO 
APLICÁVEL, por quaisquer prejuízos causados a terceiros e/ou ao PODER 
CONCEDENTE, que tenha dado causa, por si ou seus administradores, empregados, 
prepostos, subcontratados e prestadores de serviços ou qualquer outra pessoa física 
ou jurídica a ela vinculada, no exercício das atividades abrangidas pela 
CONCESSÃO”, contudo não contempla casos em que o veículo sofrer danos por 
terceiros não vinculados a concessionária (furto, roubo, danos físicos, arranhões, 
batidas). Então se paga para não ter nenhuma segurança? Recomenda-se dar 
tratamento análogo ao que ocorre nos estacionamentos particulares (shoppings, 
supermercados, etc.) quando acontecem essas ocorrências. Vide Súmula 130 do STJ: 
“A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de 
veículo ocorridos em seu estacionamento”. 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
Em análise comparativa com outras concessões de estacionamentos rotativos em vias 
públicas, tem-se como regra que a concessionária pode ser acionada somente se tiver 
responsabilidade pelo dano. Entretanto, a regularização e readequação dos 
estacionamentos contribuirá para inibir eventuais danos aos veículos, por exemplo 
pela utilização de câmeras e pela presença de funcionários da concessionária.   
Não obstante, o processo será submetido à avaliação jurídica pela PGDF. 
 

Nº: 74s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Carlos Waldino 
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CONTRIBUIÇÃO  
1. É temerário estabelecer esse estímulo à mobilidade urbana em plena pandemia 

onde deve ser evitado ao máximo aglomerações. A proposta é muito boa, mas 
pode aumentar o contágio nesse período crítico sem uma mobilidade 
urbana sanitariamente 100% segura.  

2. Como morador de quadra na Asa Sul, é preciso considerar um mínimo de 
vagas gratuitas para os moradores das próprias quadras com os seguintes 
objetivos: estacionar fora para resolver eventuais problemas nas suas 
garagens (manutenção, etc); prédios que não tenham garagens; a garagem 
não cabe o carro que ele tem; visitas de parentes; etc. Proponho mínimo de 3 
vagas gratuitas na quadra por morador.  

3. Pelo menos parte da arrecadação deveria ser revertida para manutenção e 
melhorias das próprias áreas estacionamento, das próprias quadras e 
também da mobilidade urbana em geral. 

4. Motos devem ser preferencialmente isentas, para estimular o uso de motos e 
reduzir o tráfego. 

 
Muito obrigado e que Deus os abençoe! 😡😡✨😡😡✨😡😡  
 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a contribuição. 
O Projeto não será implementado durante a pandemia. 
Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 
Com relação à destinação dos recursos, foram acatadas as contribuições, conforme 
item 2.2 deste Relatório, para que se proponha adequação da legislação distrital à 
Política Nacional de Mobilidade Urbana de forma que os recursos arrecadados em 
concessões de mobilidade sejam direcionados a investimentos no próprio sistema de 
mobilidade. 
 

Nº: 75s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Carolina Henriques 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Prezados,  

Se minha família possui 2 carros, como será?  

Essa medida é absurda, vai contra o tombamento da cidade.  

A cidade não tem transporte público suficiente, os ônibus não tem horários certos, não 

existem ônibus nas vias entre as quadras 300/100, 200/400. 

Trata-se de medida totalmente abusiva, é vergonhoso.  

Como vou receber pessoas em minha casa? Visitas terão que PAGAR pra irem nas 

casaa das pessoas.  

É BIZARRO 
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RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 
Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 
 

Nº: 76s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Carolina Negreiros 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Não ao pagamento de estacionamento 

Carolina Negreiros 
98134-**** 
 
RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação.  
 
Nº: 77s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Célia Maria de Oliveira 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Absurdo isso! É roubo.Estamos muito mal de governança. 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação.  
 
Nº: 78s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Celso Murilo Britto 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Bom dia, 
Como cidadão, discordo plenamente desse absurdo! Pagamos impostos para que? O 
dinheiro do IPVA serve para que? Não concordo com mais esse absurdo confiscatório! 
 
Celso Murilo Britto 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação.  
 

Nº: 79s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Carlos Penna Brescianni 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Bom dia. 

Por meio desta manifesto-me contrário a essa nova proposta de privatização dos 

espaços públicos. 

Relatório Anexo - Contribuições e Respostas (Rev Site) (53442389)         SEI 00090-00014697/2020-22 / pg. 355



 

Já houve o Vaga Fácil, Estacionamento Rotativo, que passou a ser conhecido como 

Rouba Fácil, Estelionato Rotativo. 

Não há qualquer política eficiente de transporte público no DF. 

O que há é a construção de armadilhas que as pessoas passarão a pagar por cada 

milímetro que usem um automóvel.  

Não vou gastar mais tempo em detalhes. 

Atenciosamente, 

Carlos Penna Brescianini.   

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação.  
 

Nº: 80s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Carolina Henriques 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Prezados,  

Se minha família possui 2 carros, como será?  

Essa medida é absurda, vai contra o tombamento da cidade.  

A cidade não tem transporte público suficiente, os ônibus não tem horários certos, não 

existem ônibus nas vias entre as quadras 300/100, 200/400. 

Trata-se de medida totalmente abusiva, é vergonhoso.  

Como vou receber pessoas em minha casa? Visitas terão que PAGAR pra irem nas 

casaa das pessoas.  

É BIZARRO 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 
Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 
 

Nº: 81s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Catarina Rodrigues 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Prezados,  a privatização das vagas de estacionamento público de Brasília é um 

desrespeito ao trabalhador e à população! 

NÃO CONCORDO. MINHA FAMÍLIA NÃO APROVA.  

Catarina Rodrigues  
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RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação.  
 

Nº: 82s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Cecília Pompeu de Vasconcelos 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Voto contra 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação.  
 

Nº: 83s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Célia Maria de Oliveira 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Absurdo isso! É roubo. Estamos muito mal de governança. 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação.  
 
Nº: 84s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Christiano Robalinho Lima 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Prezados, 

Ao Semob/GDF 

Assunto: Manifestação contrária ao Projeto Zona Verde 

Prezados Senhores, 

Venho manifestar-me contra o Projeto Zona Verde, uma vez que não há no Distrito 

Federal um transporte público de qualidade, que possa atender a todos os cidadãos 

e que ligue de forma eficiente todas as Regiões Administrativas ao Plano Piloto, ao 

passo que o Projeto limitará a permanência de veículos no Plano Piloto, quase que de 

forma indiscriminada, independentemente de sua origem (se do Plano Piloto ou de 

outras RA ou cidades - Como exigir um tempo máximo de permanência para os 

moradores!?). 

Ademais, o Projeto transferirá uma competência do Governo ao setor privado – a essa 

empresa concessionária o direito de fiscalizar e multar os cidadãos (“infratores”) em 

áreas públicas. 

Sinto uma falta de transparência em relação a medida. Há ainda que esclarecer a 

população do DF se: 
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- Houve um estudo para identificar o problema (medidas semelhantes e seus 

resultados na solução do problema, melhores práticas) e alternativas de solução 

(viabilidade de construção de prédios de estacionamentos privados, estudo de criação 

de novas áreas para estacionamentos, entre outras); 

- Foi feita Análise de Impacto Regulatório (AIR) para o caso; 

- Quais são os custos e benefícios da medida (não está claro se a relação 

custo/benefício é positiva); 

- Onde serão empregados os recursos advindos da medida (será voltado para 

implantação de novas soluções para o problema?) 

- Há ou não um alinhamento das políticas públicas – p. ex.: (i) concessão de licenças 

a automóveis sem limitação de quantidade, e depois inviabiliza deixá-los 

estacionados; (ii) há projeto também (ou haverá) para a implantação de sistema de 

transporte público de qualidade no Distrito Federal, com  ampliação do metrô até a 

Asa Norte, a implantação do VLT, na W3 e na L2 Sul; a construção de terminais de 

integração, entre os diferentes meios de transportes públicos; a integração das 

ciclovias e ciclofaixas e construção de bicicletários em praças e pontos de ônibus; e 

implantação de rede transversal de ônibus de vizinhança, interligando as quadras 800 

às quadras 900 (ou a medida apenas onerará os condutores, principalmente 

trabalhadores e moradores?); o transporte público está pronto para atender a 

população que passará a utilizá-lo (acredito que não esteja pronto nem para atender 

a demanda atual). 

Em relação às 4 zonas que serão criadas, de acordo com o Projeto, cabe lembrar que: 

- A Zona Ipê Amarelo abrangerá áreas onde há comércios e residências, como as 

quadras residenciais e comerciais do Plano Piloto. Nelas, moradores da quadra terão 

direito à isenção de pagamento de um carro estacionado em vaga pública. Se houver 

mais de um carro por moradia, será cobrado o estacionamento. O período máximo de 

permanência previsto é de duas horas, e a taxa será de R$ 2,00 por hora, para carros, 

e R$ 1,00, para motos. 

- A Zona Ipê Roxo é composto pelo Eixo Monumental e quadras próximas, como 

setores bancários e comercial norte e sul e o setor de rádio e televisão. Nele, a 

permanência máxima permitida será de 5h, e a taxa será de R$ 5 por hora, para 

carros, e a metade do valor, para motos. 

- A zona denominada Ipê Rosa será composta de bolsões de estacionamento 

próximos a autarquias e prédios públicos do Plano Piloto. O período máximo de 

permanência será de 12 horas, e os valores serão de R$ 5 por hora, para carros, e 

R$ 2,5, para motos. 

- Por fim, a Zona Ipê Branco compreenderá bolsões de estacionamentos próximos a 

transportes públicos e coletivos. O período máximo de permanência será de 18 horas, 

e o valor previsto é de R$ 0,50 por hora, para carros e motos. 
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(https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2020/07/29/interna_cidad

esdf,876597/zona-verde-lideres-comunitarios-criticam-estacionamento-rotativo-

pago.shtml) 

Em meu entendimento, se o problema é a falta de vagas, essa medida não é solução. 

Além disso, antes de mais nada, é preciso mais transparência, mais esclarecimento e 

convencimento da população sobre a eficácia da medida. 

Atenciosamente, 

Christiano R. Lima 
Membro do Sintra 
Tradutor Juramentado e Intérprete Comercial  
+55 61 98165 **** 
 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

O Projeto não prevê terceirização da fiscalização, mantendo todos as prerrogativas 

do Poder Público, conforme foi explicado na Audiência Pública. 

Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

Análises de Impacto Regulatório se aplicam a proposições normativas, já concessões 

requerem Estudos de Viabilidade. 

Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 

 

Nº: 85s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Clarice Coppetti 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Prezadas, prezados,  
Sou  radicalmente CONTRÁRIA  a implantação do Projeto Zona Verde.  
Não  a cobrança de estacionamento em areas públicas  do DF. 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. O Projeto prevê isenção para moradores. 
 
Nº: 86s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Clarissa Maria Forecchi Gloria 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Formulário de Contribuição 
Referência: Minuta de Edital - Capítulo I  

2. objeto 
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3. tipo de licitação 
4. Valor estimado do contrato 

É açodada e inadequada a maneira como se planeja adotar sistema de cobrança de 

estacionamento no Plano Piloto.  Antes da privatização, deve ser feito estudo de 

impacto e apresentado plano de mobilidade pública para que a população tenha 

alternativa economicamente viável para seus deslocamentos. Para tanto, tal plano 

deveria apresentar igualmente a fonte de recursos para a consecução do 

adensamento da malha pública de transporte no Plano Piloto, inclusive por meio de 

destinação da integralidade do valor deste contrato para tal fim.  

Com o plano de mobilidade urbana aprovado pela população, inclusive a 

obrigatoriedade de destinação de qualquer cobrança de estacionamento para esse 

propósito, caberia criar programa público para a arrecadação desse dinheiro, 

preferencialmente que o transforme em ferramenta de inclusão social, ao treinar a 

população local para a participação em programa de cobrança de estacionamento, 

com o DETRAN como agente secundário para a aplicação de multas, que também 

seriam integralmente destinadas à melhoria do transporte público do DF.  

Dessa maneira, a forma de contratação deve ser revisada e acionada tão somente 

após o equacionamento de plano factível para a implantação de serviço de transporte 

público eficiente e com custos acessíveis.  

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

O Projeto se baseia no Plano Diretor de Transporte Urbano e Mobilidade do DF. 

Com relação à destinação dos recursos, foram acatadas as contribuições, conforme 
item 2.2 deste Relatório, para que se proponha adequação da legislação distrital à 
Política Nacional de Mobilidade Urbana de forma que os recursos arrecadados em 
concessões de mobilidade sejam direcionados a investimentos no próprio sistema de 
mobilidade. 
 

Nº: 87s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Claudia Bigogno Chaves 
 
CONTRIBUIÇÃO 1 
Registro minha indignação e discordância sobre a cobrança de estacionamento 

público nesta audiência pública.  

Claudia Bigogno Chaves 

 
CONTRIBUIÇÃO 2 
Registro a minha indignação e minha discordância em relação a cobrança de 

estacionamento público. 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação.  
 

Relatório Anexo - Contribuições e Respostas (Rev Site) (53442389)         SEI 00090-00014697/2020-22 / pg. 360



 

Nº: 88s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Claudia Costa de Miranda  
 
CONTRIBUIÇÃO 
Defendemos que o GDF estabeleça uma política de mobilidade urbana sustentável, 

que priorize o transporte público e a adoção de novas matrizes energéticas em 

substituição aos combustíveis fósseis e consideramos que, a exemplo das grandes 

cidades do mundo, o governo não pode punir o transporte individual sem antes 

garantir um eficaz e amplo sistema de transporte coletivo, digno da Capital da 

República.  

Portanto, antes de impor esse fardo aos cidadãos, e somente onde for necessário, o 

GDF precisa: 

• Levar o Metrô até a Asa Norte;  

• implantar o VLT na W3 e L2, substituindo os Ônibus, que deverão se deslocar para 

outras vias;  

• construir os Terminais de Integração Metrô/VLT/Ônibus/Automóveis nas pontas das 

Asas Sul e Norte, com amplos estacionamentos gratuitos;  

• implantar uma rede transversal de ônibus de vizinhança (cruzando o Plano Piloto no 

sentido Leste-Oeste) ligando as quadras 800 às quadras 900;  

• completar e integrar as ciclovias e ciclofaixas, e construir bicicletários em várias 

Praças e pontos de ônibus, com o sistema de bicicletas compartilhadas;  

• incentivar outras alternativas de transporte, como o sistema de automóveis 

compartilhados, presentes em algumas cidades do mundo e do Brasil, isentos da 

cobrança de estacionamentos públicos. 

EM CONSONÂNCIA COM O CCAS É CCAN 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a contribuição. 
Cumpre diferenciar privatização de concessão, como foi explicado na Audiência 

Pública. 

Com relação às quadras residenciais, destaca-se que o Projeto prevê cobrança 

apenas em horário comercial e isenção para moradores, com objetivo de inibir que 

automóveis estacionem nas quadras residenciais para acessar as comerciais, como 

já ocorre hoje em muitas quadras. 

O Projeto não prevê terceirização da fiscalização, mantendo todos as prerrogativas 

do Poder Público, conforme foi explicado na Audiência Pública. 

Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

Relatório Anexo - Contribuições e Respostas (Rev Site) (53442389)         SEI 00090-00014697/2020-22 / pg. 361



 

envolvidos. 

 

Nº: 89s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Cláudia Maciel Wanderley de Morais  
 
CONTRIBUIÇÃO 
Quero registrar, como cidadã que cumpre suas obrigações e paga seus impostos, que 

sou ABSOLUTAMENTE CONTRA o projeto Zona Verde. 

NÃO ao projeto Zona Verde! 

Boa tarde. 

Cláudia Maciel Wanderley de Morais 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. O Projeto prevê isenção para moradores. 
 
Nº: 90s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Claudia Silva 
 
CONTRIBUIÇÃO 
NÃO AO PROJETO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 91s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Claudia Valeria 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Senhores,  

Espero que encontrem uma forma mais inteligente e justa para implantação dos 

serviços e arrecadação de recursos. 

Porém registro que sou totalmente contra taxação de estacionamento nas 

quadras,  para pessoas físicas.  O uso para feiras, serviços e estacionamento de 

veículos comerciais até considero viável,  mas para pessoas físicas não.  

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação.  
 

Nº: 92s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Claudine Sena 
 
CONTRIBUIÇÃO 
A COMUNIDADE ESTÁ INDIGNADA!!! 
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Antes de meter a mão no bolso do cidadão, que já paga muito por quase nenhuma 

contrapartida, o GDF deveria: 

• Levar o Metrô até a Asa Norte e, depois, a Sobradinho (como prevê o projeto);  

• implantar o VLT na W3 e L2, substituindo os Ônibus, que deverão se deslocar para 

outras vias;  

• construir os Terminais de Integração Metrô/VLT/Ônibus/Automóveis nas pontas das 

Asas Sul e Norte, com amplos estacionamentos gratuitos;  

• implantar uma rede transversal de ônibus de vizinhança (cruzando o Plano Piloto no 

sentido Leste-Oeste) ligando as quadras 800 às quadras 900;  

• completar e integrar as ciclovias e ciclofaixas, e construir bicicletários em várias 

Praças e pontos de ônibus, com o sistema de bicicletas compartilhadas;  

• incentivar outras alternativas de transporte, como o sistema de automóveis 

compartilhados, presentes em algumas cidades do mundo e do Brasil, isentos da 

cobrança de impostos. 

P.S. Pensem melhor antes de saquear os bolsos dos contribuintes! 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a contribuição. 
Cumpre diferenciar privatização de concessão, como foi explicado na Audiência 

Pública. 

Com relação às quadras residenciais, destaca-se que o Projeto prevê cobrança 

apenas em horário comercial e isenção para moradores, com objetivo de inibir que 

automóveis estacionem nas quadras residenciais para acessar as comerciais, como 

já ocorre hoje em muitas quadras. 

O Projeto não prevê terceirização da fiscalização, mantendo todos as prerrogativas 

do Poder Público, conforme foi explicado na Audiência Pública. 

Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

 

Nº: 93s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Claudio Camara 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Nããããoooo! 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação.  
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Nº: 94s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Cláudio Ferreira 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Muito boa a ideia de se cobrar pelos estacionamentos nas áreas centrais do Plano 

Piloto (Setor Comercial, Setor Bancário, Setor de Autarquias, etc...). Mas a 

contrapartida deveria ser que parte da arrecadação com a cobrança fosse para 

incrementar o transporte público coletivo.  Nas grandes cidades da Europa e Estados 

Unidos, a cobrança é feita principalmente em áreas centrais, até para desestimular o 

motorista a circular de carro pelo centro das cidades. Mas para isso foram feitos 

investimentos maciços em transporte público.  

Incluir as quadras residenciais do Plano Piloto no projeto, no entanto, é um erro. A 

maior parte dos blocos só tem uma vaga de garagem e há pelo menos dois carros por 

apartamento. A proposta de separar uma vaga externa por apartamento implicaria: 1) 

em ter que demarcar as vagas com o número do apartamento e 2) ter vagas ociosas 

durante parte do dia sem necessidade. Para as áreas residenciais, a melhor 

alternativa seria deixar como é hoje em dia, aumentando a fiscalização em relação a 

estacionamento irregular (esse sim, um problema recorrente nas quadras 

residenciais).  

Cláudio Ferreira  

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a contribuição. 
Com relação à destinação dos recursos, foram acatadas as contribuições, conforme 
item 2.2 deste Relatório, para que se proponha adequação da legislação distrital à 
Política Nacional de Mobilidade Urbana de forma que os recursos arrecadados em 
concessões de mobilidade sejam direcionados a investimentos no próprio sistema de 
mobilidade. 
Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 
 

Nº: 95s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Claudio Mustefaga 
 
CONTRIBUIÇÃO 
BOM DIA. 
NÃO CONCORDO COM O PROJETO ZONA VERDE. 
 
CLAUDIO MUSTEFAGA 
CPF 646728241-87 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 

Nº: 96s 
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NOME DO CONTRIBUINTE:  Clélia Piragibe 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Sou totalmente contra a implantação da zona verde! 
Clélia Piragibe  
SQS 213   Bloco F 406 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. O Projeto prevê isenção para moradores. 
 
Nº: 97s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Clênio Fonseca 

CONTRIBUIÇÃO 
Cobrança de estacionamento em zona residencial considero um desvirtuamento 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 
 

Nº: 98s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Conselho Comunitário do Lago Sul 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Com referência à audiência pública que terá por objeto a  proposta de COBRANÇA 

DE ESTACIONAMENTO PÚBLICO no DF,  o Conselho Comunitário do Lago Sul 

(CCLS) apresenta a seguir algumas contribuições. 

 

Cabe ressaltar  quer não se questiona aqui a medida em si, acreditando-se no 

potencial de trazer resultados bastante positivos para a organização do trânsito e da 

circulação nas áreas selecionadas. 

 

1. Destinação dos recursos a serem auferidos 

Parte-se do pressuposto de que a empresa vencedora da licitação para a exploração 

do serviço não será solicitada a realizar investimento inicial de monta e que, uma vez 

iniciada a cobrança, os custos operacionais para manter o sistema serão 

relativamente baixos, permitindo a aferição  de uma margem de lucro substancial. 

Com base nessa premissa, apresentam-se a seguir algumas propostas. 

 

a. Extensão da medida às quadras residenciais, de modo a evitar uma migração dos 

carros - e em consequência dos atuais guardadores - para aquelas áreas. Para isso, 

contudo,  serão necessárias medidas em prol dos respectivos moradores, sobretudo 

a isenção  de cobrança de qualquer valor aos moradores da área residencial 

adjacente , devidamente identificados, mediante  a utilização de permissão de 

estacionamento igual às de uso das pessoas de maior idade ou com restrição motora. 

Sugere-se que caiba a cada morador duas ou mais vagas nas áreas próximas à sua 

residência. 
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b. Previsão de contrapartidas ao estabelecimento da cobrança do serviço aos usuários 

, revertendo parte da renda (sugere -se dois terços  da arrecadação  bruta) para a 

execução de uma série de benfeitorias, conforme indicado a seguir: 

 

i– Construção de novas calçadas e manutenção  periodica) em todas as áreas 

atingidas pelo sistema de cobrança; 

ii- Adoção de sistemas eletrônicos de cobrança, ativados por meio do celular do 

usuário, na tentativa de inibir a presença de vendedores de cartões de 

estacionamento, prática que pode gerar fraudes e incentivar a permanência de 

guardadores de veículos (incluindo, em cada quadra, pelo menos um parquimetro de 

moedas para aqueles que não disponham de cartão); 

iii- Construção de ciclovias bem sinalizadas e pavimentadas; 

iv- Manutenção dos pontos de lazer, praças, parques e PEC (limpeza, segurança) e 

criação de novos  pontos; 

v– Realização de estudo para a criação de uma nova política de mobilidade urbana 

sustentável para o DF, afim de que tenhamos uma orientação precisa dos caminhos 

a seguir, evitando todos os transtornos que hoje enfrentamos pela falta deste 

planejamento. 

 

c. Outras medidas sugeridas: 

 

i. Continuação , pelo GDF, do desenvolvimento dos estudos para a implantação da 

Linha Norte do metrô e do VLT, com a finalidade de  garantir um sistema de transporte 

coletivo eficaz e amplo, digno da Capital da República. 

 

ii. Incentivar outras alternativas de transporte, como o sistema de automóveis 

compartilhados, presentes em algumas cidades do mundo e do Brasil, isentos da 

cobrança de estacionamentos públicos. 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a contribuição. 
Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 
Com relação à destinação dos recursos, foram acatadas as contribuições, conforme 
item 2.2 deste Relatório, para que se proponha adequação da legislação distrital à 
Política Nacional de Mobilidade Urbana de forma que os recursos arrecadados em 
concessões de mobilidade sejam direcionados a investimentos no próprio sistema de 
mobilidade. 
 

Nº: 99s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Costa – Field BSB  
 
CONTRIBUIÇÃO 
Prezados 

Referente a Concessão de Estacionamentos Rotativos – Projeto Zona Verde 

Mediante argumentação apresentada pela SEMOB. 
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com cunho de INCENTIVAR o uso do Transporte Coletivo. 

O incentivo ao Uso do Transporte Público, DEVE primeiro com da 

DISPONIBILIZAÇÃO de um serviço coerente com o preço cobrado, com oferta de 

transporte de qualidade, com oferta de SEGURANÇA e CONFORTO AO USUÁRIO. 

A SEMOB, DFTRANS SESSP não disponibilizaram nada destes itens aos usuários. 

Sou totalmente contra a Concessão. 

É uma vergonha o projeto de Concessão, penalizando MAIS uma vez a população. 

Sistema de transporte Coletivo do DF é uma vergonha!  

Vide Itapoa, planaltina, sobradinho, vide ate mesmo os moradores DE AGUAS 

CLARAS..sistema SATURADO.  

e que consulta publica é esta, cujo foco não é saber a posição do usuário, senão 

IMPOR que a concessão será Realizada - Quer a população goste ou não goste. 

SRs diretores e Analistas Venham conosco, deslocar-se de Transporte Público por 

Brasília, diariamente, horário de pico. Das Satelites ao Centro. 

Venha conosco! 1 mês apenas. 

ATT 

CONTRIBUINTE, PENALIZADO! 

QUE PAGA IMPOSTOS QUE PAGAM O SEUS SALÁRIOS! Para que Trabalhem em 

Prol do bem da População. 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 
 

Nº: 100s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Cris Monclaro 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Moradora de Brasília e me manifesto totalmente contra o projeto. 

Enquanto não tivermos sistema de transporte e com qualidade que atenda a todos os 

moradores da cidade sou contra. 

Cris Monclaro 

6199811**** 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação.  
 

Nº: 101s 
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NOME DO CONTRIBUINTE:  Cristiana Jobim 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Não é possível ver a minuta do edital, tento baixar e não consigo. Audiência precisa 

ser divulgada nos meios de ampla comunicação. Foi apenas no diário. 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação.  
A minuta de Edital está disponível na página http://www.semob.df.gov.br/audiencias-

publicas/ 

 

Nº: 102s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Cristiane Amorim 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Sou contra, isso é um absurdo! O GDF não tel mais o que fazer não?! Cristiane. 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação.  
 

Nº: 103s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Cristiane Chaves 
 
CONTRIBUIÇÃO 
O CCAS e o CCAN defendem que o GDF estabeleça uma política de mobilidade 

urbana sustentável, que priorize o transporte público e a adoção de novas matrizes 

energéticas em substituição aos combustíveis fósseis e consideram que, a exemplo 

das grandes cidades do mundo, o governo não pode punir o transporte individual e 

nem a sociedade que paga seus impostos adequadamente sem antes garantir um 

eficaz e amplo sistema de transporte coletivo, digno da Capital da República. Ainda 

considerando os muitos prédios residenciais que não possuem garagem para os 

próprios moradores. 

Portanto, antes de impor esse fardo aos cidadãos, e somente onde for necessário, o 

GDF precisa: 

• Levar o Metrô até a Asa Norte; metrô, cuja obra iniciou há mais de 20 anos, com 

estações da primeira etapa ainda inacabadas. 

• construir os Terminais de Integração Metrô/Ônibus/Automóveis nas pontas das Asas 

Sul e Norte, com amplos estacionamentos gratuitos; 

• implantar uma rede transversal de ônibus de vizinhança (cruzando o Plano Piloto no 

sentido Leste-Oeste) ligando as quadras 800 às quadras 900; 

• completar e integrar as ciclovias e ciclofaixas, e construir bicicletários em várias 

Praças e pontos de ônibus, com o sistema de bicicletas compartilhadas; 
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• incentivar outras alternativas de transporte, como o sistema de automóveis 

compartilhados, presentes em algumas cidades do mundo e do Brasil, isentos da 

cobrança de estacionamentos públicos. 

Atenciosamente, 

Cristiane Chaves 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a contribuição. 
Cumpre diferenciar privatização de concessão, como foi explicado na Audiência 

Pública. 

Com relação às quadras residenciais, destaca-se que o Projeto prevê cobrança 

apenas em horário comercial e isenção para moradores, com objetivo de inibir que 

automóveis estacionem nas quadras residenciais para acessar as comerciais, como 

já ocorre hoje em muitas quadras. 

O Projeto não prevê terceirização da fiscalização, mantendo todos as prerrogativas 

do Poder Público, conforme foi explicado na Audiência Pública. 

Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

 
Nº: 104s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Cristiane Redua 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Venho por meio desta demonstrar a insatisfação com a proposta de privatização de 

estacionamentos públicos. Brasilia tem um péssimo sistema de transporte público e 

muitas pessoas se locomovem de carro. A arrecadação por empresas privadas seria 

absurda e traria pouco ou nenhum benefício ao cidadão. 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 105s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Cristiano Aires 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Não apoio essa tentativa de privatizar os estacionamentos comerciais e áreas verdes 

do GDF 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação.  
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Nº: 106s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Cristiano de Melo  
 
CONTRIBUIÇÃO 
Formulário de Contribuição 

1. destinação de toda receita de concessão para o transporte público; 

2. operacionalização por meio de aplicativo para smartphones; 

3. isenção para todos os veículos da respectiva quadra residencial; 

4. isenção para os primeiros 30 minutos; 

5. a tarifa seja cobrada por minuto; 

6. a tarifa seja progressiva em função do tempo de utilização; 

7. a tarifa seja diferenciada em função do horário; 

8. devido aos estabelecimentos com atividades noturnas nas comerciais locais, o 

horário de cobrança para os não residentes deva ser ampliado para regular o 

uso das vagas de estacionamento nas residenciais; 

9. possibilidade de aquisição de planos mensal, semestral ou anual. 

 
RESPOSTA 

A SEMOB agradece a contribuição.  
Com relação à destinação dos recursos, foram acatadas as contribuições, conforme 
item 2.2 deste Relatório, para que se proponha adequação da legislação distrital à 
Política Nacional de Mobilidade Urbana de forma que os recursos arrecadados em 
concessões de mobilidade sejam direcionados a investimentos no próprio sistema de 
mobilidade. 
Será utilizado aplicativo. 
Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 
Foram acatadas sugestões para aumentar tolerância mínima (proposta inicial 10 
minutos). 
As sugestões de cobrança por minuto, progressiva e/ou diferenciada são pertinentes 
e poderão ser avaliadas nas etapas seguintes do projeto. Em análise comparativa com 
outras concessões de estacionamentos, não se identificou essas sistemáticas. 
 

Nº: 107s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Cristina Lins 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Gente até onde vai a cara de pau e a safadeza de vocês???? Não estamos 

aguentando mais tantos saques! Vcs tem dinheiro sobrando pra tudo !!! Nós não!!!! 

Absurdo aprovar uma coisa dessas!!! 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação.  
 
Nº: 108s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Cristina Villar 
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CONTRIBUIÇÃO 
Prezados Senhores, 

Com respeito à intenção de cobrança por estacionamento nas areas residenciais da 

Asa Sul, sou absolutamente contra. 

NAO. 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação.  
 
Nº: 109s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Damião Soares Coimbra 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Venho através deste comunicado informar que sou contra a este projeto da  Zona 

Verde no GDF, temos o direito de ir e vir, e já pagamos muitos impostos neste País. 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação.  
 
Nº: 110s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Daniel Aires 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Prezados, 

É com revolta e indignação que a população do DF vê um "debate" desta magnitude, 

de concessão de estacionamentos públicos, em plena pandemia, cerceando a 

população de participação de um projeto com tanto impacto na vida do cidadão 

brasiliense. 

O debate sobre o assunto é inoportuno , covarde e compromete a lisura do 

procedimento e dos reais interesse do governo. 

O projeto deve ser arquivado imediatamente até que possa haver amplo debate, de 

forma transparente e participativa. 

Portanto, sugiro o arquivamento do projeto até que as atividades do cidadão 

brasiliense volte a normalidade e possa existir uma efetiva participação sobre o 

assunto. 

Cordialmente, 

Daniel Aires 

61 99130-**** 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação.  
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Nº: 111s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Daniel Reis 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Como vai fazer uma família que mora na 205 sul, quadra que não tem garagem, como 

as quadras 400 que também não tem estacionamento privativo, e possui 3 veículos? 

Terá que pagar para estacionar no seu prédio? 

E com relação à segurança dos veículos, haverá seguro contra batidas, furtos e 

roubos em veículos que pagaram pelo direito de uso do estacionamento? 

Daniel Reis. 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 
Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 
 

Nº: 112s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Daniel Yoshimitsu Kuwae 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Prezados, 

A sugestão é apenas implementar a Zona Verde após as devidas melhorias no 

sistema de transporte público e mobilidade urbana, pois o cidadão só terá custo sem 

um benefício. 

Caso contrário com essa despesa, deveria ocorrer o abatimento do IPVA e seja pago 

pela empresa vencedora. 

Atenciosamente, 

Daniel Yoshimitsu Kuwae 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 
 

Nº: 113s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Danielle Alves de Freitas 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Bom dia! 
Sou contra a implantação VERGONHOSA do Projeto Zona Verde. 
 
Danielle Alves de Freitas, CPF 90962850187, SQS 213, BLOCO F, AP 105 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
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Nº: 114s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Danilo Almeida 
 
CONTRIBUIÇÃO 
O tempo de permanência tem que ser de até 10h nos estacionamentos, 

independentemente da cor, pois muitos trabalhadores vão de carro para o trabalho 

porque o transporte público é extremamente deficiente (isso sendo bem positivo). O 

Governo de Brasília primeiro tem que melhorar o transporte público.  

O metrô, por exemplo, não chega a todas as regiões. Os ônibus são lotados e poucos, 

a depender da localidade. 

 Danilo Almeida 

(61) 9 9109-**** 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 
 

Nº: 115s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Danilo Farage 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Vergonha, vocês já deixam tudo infraestrutura na merda e agora quer levar mais grana 
do povo.  
É muito suspeita essa atitude, em se tratando do.povo, para o povo e com o povo.  
Bando de filhos de uma puta. 
Só perdendo a linha com vocês,  ladrões da Pátria chamada Brasília.  
RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 116s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Danilo Lins 
 
CONTRIBUIÇÃO 
 
Bom dia, 

Antes de impor esse fardo aos cidadãos, e somente onde for necessário, o GDF 

precisa: 

 

• Levar o Metrô até a Asa Norte; 

 

• implantar o VLT na W3 e L2, substituindo os Ônibus, que deverão se deslocar para 

outras vias; 
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• construir os Terminais de Integração Metrô/VLT/Ônibus/Automóveis nas pontas das 

Asas Sul e Norte, com amplos estacionamentos gratuitos; 

 

• implantar uma rede transversal de ônibus de vizinhança (cruzando o Plano Piloto no 

sentido Leste-Oeste) ligando as quadras 800 às quadras 900; 

 

• completar e integrar as ciclovias e ciclofaixas, e construir bicicletários em várias 

Praças e pontos de ônibus, com o sistema de bicicletas compartilhadas; 

 

• incentivar outras alternativas de transporte, como o sistema de automóveis 

compartilhados, presentes em algumas cidades do mundo e do Brasil, isentos da 

cobrança de estacionamentos públicos. 

Não havendo propostas nesse sentido e nem a reversão total e vinculada dos recursos 

à mobilidade urbana, é absurda a cogitação de aplicação dessa medida. 

Atenciosamente. 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a contribuição. 
Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Com relação à destinação dos recursos, foram acatadas as contribuições, conforme 
item 2.2 deste Relatório, para que se proponha adequação da legislação distrital à 
Política Nacional de Mobilidade Urbana de forma que os recursos arrecadados em 
concessões de mobilidade sejam direcionados a investimentos no próprio sistema de 
mobilidade. 
 

Nº: 117s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  David Borges 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Bom dia!  

Venho por meio deste email, opinar sobre a Consulta Pública sobre a criação da Zona 

verde. 

Vejo com bons olhos a cobrança de estacionamento público, porém, somente em 

áreas comerciais da ZONA CENTRAL do Plano Piloto de Brasília. 

As áreas residenciais e comerciais da Asa Sul e Asa Norte não podem ser penalizadas 

pelo intenso e caótico trânsito da cidade, onde o histórico de não existir 

políticas públicas de melhoria do transporte público é um fato. Muitos moradores se 

deslocam entre as quadras para realizarem pequenas compras ou realizar outros tipos 

de serviços. Existe esse fluxo e essa taxação deixaria várias pessoas a mercê do 

transporte público hoje ineficiente. 
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Para me deslocar da minha residência até o meu trabalho, o custo por meio do 

Metropolitano seria de 10,00 por dia. Hoje meu custo é de 2,50 no transporte 

individual. Caso seja implementada essa taxação, terei um custo de 16,00 por dia! 

Não vou entrar sequer no mérito urbanístico de resguardar as áreas públicas em 

detrimento da ganância da iniciativa privada e do GDF por arrecadação.  

Sou favorável a melhoria do transporte público no Distrito Federal, mas sem criar mais 

ônus para a população, seja ela moradora de outras cidades ou de Brasília. 

Como morador da Asa Sul sou contrário a cobrança nas áreas residenciais e 

comerciais da Asa Sul e da Asa Norte. 

Sou favorável à taxação dos estacionamentos públicos da ZONA CENTRAL de 

Brasília, onde de fato pode-se realizar investimentos para construções de 

estacionamentos subterrâneos e ampliar a oferta de vagas e com rotatividade. 

Agradeço a oportunidade de manifestação. 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 
 

Nº: 118s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Davi Loetsch Gustavo 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Prezados, boa tarde. 

Participação popular na Consulta e Audiência Pública – Concessão de 

Estacionamentos Rotativos – Projeto Zona Verde 

Antes de impor esse fardo aos cidadãos, e somente onde for necessário, o GDF 

precisa levar em consideração os seguintes pontos que até hoje não foram atendidos 

em manifestações anteriores da população que enseja um transporte coletivo e 

alternativo de qualidade no DF: 

• Levar o Metrô até a Asa Norte; 

• implantar o VLT na W3 e L2, substituindo os Ônibus, que deverão se deslocar para 

outras vias; 

• construir os Terminais de Integração Metrô/VLT/Ônibus/Automóveis nas pontas das 

Asas Sul e Norte, com amplos estacionamentos gratuitos; 

• implantar uma rede transversal de ônibus de vizinhança (cruzando o Plano Piloto no 

sentido Leste-Oeste) ligando as quadras 800 às quadras 900; 

• completar e integrar as ciclovias e ciclofaixas, e construir bicicletários em várias 

Praças e pontos de ônibus, com o sistema de bicicletas compartilhadas; 
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• incentivar outras alternativas de transporte, como o sistema de automóveis 

compartilhados, presentes em algumas cidades do mundo e do Brasil, isentos da 

cobrança de estacionamentos públicos. 

A população clama por alternativas viáveis de locomoção na cidade, com menor custo 

e alinhado com a preservação do meio ambiente conforme acordo de Paris. Portanto, 

não faz nenhum sentido que o GDF faça essa cobrança antes de oferecer alternativas 

imprescindíveis à livre locomoção em qualquer local e horário do plano piloto. 

Onde está a ciclovia do trevo de triagem norte? Onde está a ciclovia de ligação 

da asa norte e sul? Onde está o projeto do Metro até a asa norte e o VLT do 

aeroporto até o fim da asa norte? 

Precisamos de maior competência da SEMOB antes de impor e taxar o cidadão que 

já paga impostos muito caros nesse estado! 

Davi L. Gustavo  

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 
Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

 

Nº: 119s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Davina Ramos 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Prezados Gestores, 

Primeiro devem melhorar os serviços dos transportes público e posteriormente fazer 

este zoneamento consultando a população e residentes locais que já pagam os seus 

impostos. 

Atenciosamente, 

Davina 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação.  
 
Nº: 120s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Dayana Moreira 
 
CONTRIBUIÇÃO 
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Prezados, 

E fundamentadal que o GDF realize primeiro a adequação da mobilidade urbana, 

antes de imputar gastos extras aos usuários de transporte individual. 

A sugestão é que a taxa seja implementada somente onde for necessário (como áreas 

comerciais) e após adequação conforme segue: 

 

• Aumentar a linha de metrô até a Asa Norte; 

 

• implantar o VLT na W3 e  na L2, substituindo os Ônibus, que deverão se deslocar 

para outras vias; 

 

• construir os Terminais de Integração Metrô/VLT/Ônibus/Automóveis nas pontas das 

Asas Sul e Norte, com amplos estacionamentos gratuitos; 

 

• implantar uma rede transversal de ônibus de vizinhança (cruzando o Plano Piloto no 

sentido Leste-Oeste) ligando as quadras 800 às quadras 900; 

 

• completar e integrar as ciclovias e ciclofaixas, e construir bicicletários em várias 

praças e pontos de ônibus, com o sistema de bicicletas compartilhadas; 

 

• incentivar outras alternativas de transporte, como o sistema de automóveis 

compartilhados, presentes em algumas cidades do mundo e do Brasil, isentos da 

cobrança de estacionamentos públicos. 

 

Atenciosamente 

Dayana Moreira 
 
RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 
Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

 

Nº: 121s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Dayse Maia 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Absurdo, Brasília tem espaço e onde o estacionamento é escasso são locais de 

trabalho, onde o salário mal da para pagar as contas.  

C0NTRA ESSE ABSURDO 
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DAYSE VIEIRA MAIA DE MIRANDA  

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação.  
 
Nº: 122s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Debora Pimentel 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Cobrança de estacionamento só faz sentido na área comercial e depois que houver 

melhora do transporte público. 

 

Debora Pimentel 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação.  
 

Nº: 123s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Deborah Achcar 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Sou contra esse projeto sem contrapartidas claras é necessárias 

Deborah Achcar 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 
 

Nº: 124s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Deborah Christina Nunes 
 
CONTRIBUIÇÃO 
sou contra a cobrança de estacionamento antes do investimento em transporte público 
de qualidade. é inadmissível penalizar o transporte individual sem condições mínimas 
de transporte público.  
 
Déborah Christina Alves Nunes 
CPF 709.878.231-91 
 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação.  
 

Nº: 125s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Deise Montenegro 
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CONTRIBUIÇÃO 
Bom dia, 

Eu como moradora da asa sul a 45 anos, venho aqui registrar que sou totalmente 

contra a cobrança de estacionamento público no DF. Nós trabalhadores já pagamos 

impostos demais aqui em Brasília.  

Acho isso um absurdo, nós pagamos taxas e taxas e agora mais essa, sendo que 

pagamos IPVA. 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação.  
 

Nº: 126s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Delfino Rabelo 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Bom dia, NÃO  sou a favor de mais essa taxação, NÃO a privatização dos 

estacionamentos públicos do DF. 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação.  
 

Nº: 127s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Demétrius Nobrega 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Ao invés de querer entubar essa Zona Verde nos cidadãos, me pergunto porque vocês 

não melhoram o transporte público da capital do Brasil primeiro? Nosso transporte é 

vergonhoso! 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 128s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Dênis Ferreira dos Santos 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Bom dia. 

Gostaria de manifestar meu desejo contrário a esse projeto de Zona Verde do GDF. 

Considero um absurdo cobrar estacionamento de todas as áreas propostas. Vivemos 

num país com situação financeira grave de grande parte da população e tal projeto 

acrescenta mais um gasto e por sinal que se diga um gasto muito alto. Tal projeto 

gerará grande revolta social. As contrapartidas oferecidas são insignificantes perto de 

todo movimento social gerado por tal medida. Ainda mais em Brasília, que foi a cidade 

planejada para o transporte por veículos automotores e onde o sistema público é de 
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péssima qualidade e estamos numa PANDEMIA! 

 

Solicito que tal projeto seja interrompido para o bem de toda a população. 

Desde já agradeço. 

 

Dênis Ferreira dos Santos 

Médico Neurologista 

CRM-DF 23.675 / CRM-GO 17.892 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 
 

Nº: 129s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Denise Lins 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Voto NÃO. 

A solução para diminuir o número de carros na cidade e ao mesmo tempo aumentar 

a arrecadação do governo é implementar um sistema de transporte público eficiente 

com horários definidos informados nas paradas, bilhetes integrados com os vários 

modais, compatível com a importância da cidade considerada  como a “Meca” da 

arquitetura mundial! Vcs são capazes de apresentar soluções urbanísticas 

tecnicamente inteligentes, existem vários modelos pelo mundo! Já estamos sofrendo 

muito como o país gerido por ignorantes, por favor, não piorem essa triste situação! 

Muita saúde para todos. 

 

Att. Denise Pereira Lins 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação.  
 

Nº: 130s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Denise Návia 
 
CONTRIBUIÇÃO 
contra zona verde 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 
 

Nº: 131s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Diogo Adjuto Melo Silva 
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CONTRIBUIÇÃO 
Formulário de Contribuição 
Olá, gostaria de solicitar que repensem esse projeto Zona Verde. O fato é que a 
alegada desculpa de estímulo ao uso do transporte público não é efetiva. O transporte 
público em Brasília é altamente deficiente, atende pouquíssimas pessoas e de forma 
muito ruim. O Metrô nem na parte norte da cidade, chega. Essas são questões que 
não serão resolvidas de forma imediata como a cobrança de estacionamentos 
públicos e o aumento da arrecadação do GDF. É absurdo cobrar estacionamentos no 
Plano Piloto, em especial nas áreas residenciais. Há lugares em que moram 4, até 
mais pessoas nas quadras da Asa Sul, Norte e Plano Piloto. Pessoas com diferentes 
poderes aquisitivos, cujo custo com vagas seria extremamente prejudicial para o 
orçamento de milhares de trabalhadores da cidade. Repensem, ou avaliem apenas a 
cobrança na área central de Brasília, nos locais onde as pessoas trabalham. Sempre 
aliado ao AUMENTO DA OFERTA DE LINHAS DE ONIBUS E AMPLIACAO DO 
METRÔ.  
Obrigado, Diogo Adjuto - SQS 409 - asa sul DF 
 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 
Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

 

Nº: 132s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Dionísio Rodrigues da Silva 
 
CONTRIBUIÇÃO 
O por que parte do valor arrecadado será revertido para Instituto de Previdência dos 

Servidores do DF (Iprev-DF)? 

Caso esse projeto seja aprovado, o valor deveria ser integralmente revertido para a 

melhoria do Transporte Público. Melhoria dos ônibus, aumentar o número de veículos 

nas linhas, implantar em todo o DF o sistema de integração.  

outra coisa que não concordo é que os maradores das quadras terão direito a apenas 

uma vaga, sendo que as famílias do plano tem de 3 a 4 carros, ou seja essas pessoas 

terão que pagar mais um custo, além de vários outros impostos que já pagamos. 

Esses dois pontos são alguns dos motivos que me faz ser contra ao projeto  

agradeço a possibilidade de participação 

Dionísio Rodrigues 
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RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 
Com relação à destinação dos recursos, foram acatadas as contribuições, conforme 
item 2.2 deste Relatório, para que se proponha adequação da legislação distrital à 
Política Nacional de Mobilidade Urbana de forma que os recursos arrecadados em 
concessões de mobilidade sejam direcionados a investimentos no próprio sistema de 
mobilidade. 
Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 
 

Nº: 133s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Djana 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Somos contra esse projeto absurdo!!! 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação.  
 

Nº: 134s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Dom Wilson 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Projeto totalmente sem noção. O dia em que o DF tiver um transporte público de 

qualidade, poderá começar a pensar em fazer uma cobrança dos estacionamentos! 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação.  
 

Nº: 135s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Edivan Barbosa 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Fatos a serem pensados: 

* Para incentivo de uso do transporte público, o minimo a ser feito é dar a população 

esse transporte com qualidade. 

* São áres públicas , se cobrado se torna particular, por tanto é obrigação ter o minimo 

de segurança possível  

* A área que se torna particular dever ser fechada para um melhor uso da população  

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 
 

Nº: 136s 
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NOME DO CONTRIBUINTE:  Edna Ramos Cabral Bessa 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Edna RAMOS Cabral Bessa 

Cpf: 78899290725 

Quero protestar contra esse projeto  que visa criar estacionamentos pagos já que não 

há transporte público de qualidade que  substitua os automóveis como meio de 

transporte para o trabalho. 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação.  
 

Nº: 137s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Eduardo Amorim 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Esse projeto é um absurdo! 

Vai contra todo o planejamento de Brasília e onera o morador, é um falta de vergonha 

na cara simplesmente propor isso! 

Sou totalmente contra!!! 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 138s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Eduardo Neris Diamantino 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Isenção de pagamento e tempo livre para PESSOAS COM DEFICIÊNIA E IDOSO, 
sendo que devido a dificuldades no transporte público o uso do automóvel é 
necessário. 
 

RESPOSTA 

O Projeto prevê a reserva de vagas especiais, conforme legislação vigente. Já a 
gratuidade precisa ser estabelecida em lei específica. 
 

Nº: 139s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Eduardo Rodrigues de Sousa Filho 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Permitir que uma empresa privada cobre pelo uso de estacionamento público é 

legalizar a extorsão do cidadão brasiliense, um verdadeiro absurdo. 
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RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação.  
 

Nº: 140s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Egidio Costa e Silva 
 
CONTRIBUIÇÃO 
É um absurdo cobrar tx de estacionamento das quadras e dos locais públicos. Brasília 

tem um sistema públicos transporte péssimo, caro. E que não atende a população 

satisfatoriamente. 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação.  
 

Nº: 141s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Eli Resende  
 
CONTRIBUIÇÃO 
Prezado, 

Não concordo com a cobrança de estacionamento público:  

Primeiro porque será um ônus para o cidadão e usuário sem contrapartida do estado 

que de fato resolva o de estacionamento, só servirá para elitizar o serviço. 

Segundo porque a longo prazo as empresas e serviços até então concentrados na 

região optarão por se retirar para locais em que não exista essa cobrança. 

Terceiro porque sempre foi um erro do planejamento urbano nas cidades brasileiras a 

não previsão de vagas de estacionamento suficientes para atender a demanda da 

região e dos serviços instalados, novamente o cidadão é onerado por um erro do 

Estado. 

Quarto porque apesar de gerar emprego será uma concessão do Estado e sempre há 

espaço para propina, benefício e apadrinhamento de pessoas quando o controle é 

estatal. 

Quinto o Estado não gera recursos, apenas administra (e muito mal) nossas pistas 

estão esburacadas, as reformas e tapa buracos são de péssima qualidade deixando 

a pista muitas vezes pior, se o Estado não consegue cuidar de pistas não terá a 

mínima capacidade técnica de cuidar de estacionamentos. 

Eli Resende 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação.  
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Nº: 142s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Eliane M. A. de Sousa 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Nossa família é contra esse projeto! 

Obrigada 

Eliane 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação.  
 

Nº: 143s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Eliana Machado 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Chega de tirar dinheiro do cidadão comum seu Inanes 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação.  
 

Nº: 144s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Eliane Ustra Corrêa de Oliveira 

CONTRIBUIÇÃO 
Voto pelo pagamento apenas das áreas comerciais. 

As áreas dos prédios de moradia deve continuar como está, não sendo cobrado, 

mesmo tendo vaga de garagem. Pois é comum cada apartamento tem mais de 1 carro. 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação.  
Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 
 

Nº: 145s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Eliete Cavalcanti De Melo 
 
CONTRIBUIÇÃO  
Sou moradora do bloco P da SQS 407, apart 204, venho por meu deste votar contra 

este absurdo de cobrança de estacionamento em quadras residenciais. 

Eliete Cavalcanti De Melo SQS 407 bloco P Ap 204 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação.  
 

Nº: 146s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Elisangela Ferreira da Costa 
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CONTRIBUIÇÃO 
Não quero zona verde. Pelo amor de Deus.  

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação.  
 

Nº: 147s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Elizabeth Ternieden 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Sou contra a cobrança de estacionamento dentro das quadras residenciais. 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação.  
 

Nº: 148s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Ellen 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Voto não. 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação.  
 

Nº: 149s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Eltom Cordeiro 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Derrotar o Projeto Zona Verde do GDF que intenciona privatizar as áreas de 

estacionamentos comerciais e residenciais de Brasília!  

Não privatizar as vagas de estacionamento público de Brasília  

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação.  
 

Nº: 150s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Elyn Navia Magalhães Ferreira  
 
CONTRIBUIÇÃO 
Minha posição é contraria ao projeto em voga. Já pagamos por esses espaços e sua 

construção com nossos impostos. Não é justo sermos roubados e sermos honerados 

de agora em diante tendo que pagar por direitos já adquiridos. 

RESPOSTA 
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A SEMOB agradece a manifestação.  
 

Nº: 151s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Ercy Fortes 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Não concordo de forma alguma!!!!! 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação.  
 

Nº: 152s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Erica de Almeida Cabral 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Boa tarde!  

Sou absolutamente contra a implantação do projeto Zona Verde!  

Os estacionamentos públicos foram construídos com dinheiro público e devem 

continuar sendo espaço público. A cobrança por hora de estacionamento nesses 

locais é uma afronta a toda a população de Brasília que já paga IPVA tão caro, tem 

ruas e estradas constantemente esburacadas e um servidor de transporte público 

deficitário, e ficaria ainda mais endividada com a cobrança de estacionamentos em 

locais públicos. Se estás empresas querem lucrar cobrando por vagas de 

estacionamentos, elas que construam seus prédios de garagem como acontecem em 

vários lugares do mundo. Cobrar ainda pelo estacionamento em vagas prédios 

residências é um absurdo! Brasília foi construída para ser acessível a todos, sem 

cercas, sem cancelas, sem nada que impedisse a nossa passagem. Esse governo do 

Ibanez deveria é restaurar os estacionamentos públicos, exigir das empresas 

concessionárias de transporte público que oferecessem um serviço de melhor 

qualidade, cumprissem os horários, com ônibus condições de rodar sem quebrar no 

meio das viagens como nós costumamos ver pelas estradas do DF. Parem de vender 

os espaços públicos!  

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação.  
 

Nº: 153s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Erika Pimentel 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Eu acho um absurdo essa taxa, se isso for aprovado o Ibaneis não se reelege de jeito 

nenhum. 

RESPOSTA 
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A SEMOB agradece a manifestação.  
 

Nº: 154s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Erivanilde Barbosa 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Tomara que tenha dado tempo para minha coração valer. 
Meu voto é  Não.a cobrança de estacionamentos  públicos  
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação.  
 

Nº: 155s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Eudes Andrade 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Cobrança de estacionamento em prédios residenciais.Absurdo! 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação.  
 

Nº: 156s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Euleandro Machado 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Uma proposta indecente, digna de pedir o afastamento de quem a propôs, faltou bom 

senso , e foi de muito desrespeito, visto já pagarmos tantos impostos,o ipva dos 

veículos são pagos para poder circular e estacionar, ja não basta? Ainda cobram por 

eatacionamentos e mais os pedágios, isso têm um nome e sobrenome, corrupção 

generalizada 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação.  
 

Nº: 157s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Eulete Lacerda 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Nesse projeto,  é  importante assegurar locais gratuitos de estacionamentos nas 

quadras residenciais para moradores. E uma vaga é  insuficiente,  visto que , cada 

família possuí mais de um veículo.  Tal como pai, mãe  e filhos , possuem veículos  e 

necessitam de vagas.  

Outro fator  imprescindível e a melhoria do transporte público,  para reduzir o número 

de veículos que se deslocam para o centro da cidade.  
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Atenciosamente  

Eulete Rezende de Lacerda  
CPF 143.755.081-91 
Telefone 61 99551-**** 
 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação.  
Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 
 

Nº: 158s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Eurico Neneve 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Um absurdo total esse projeto!!! 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação.  
 

Nº: 159s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Evelise Moraes 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Prezados, 

Gostaria de registrar que cobrar da população para parar seus carros em uma cidade 

que não oferece transporte público adequado para a população, EM ÁREAS 

RESIDENCIAIS, não é justo. 

A ordem natural das coisas é oferecer um serviço de qualidade na área de transporte 

público e depois cobrar pelo estacionamento em áreas comerciais. 

Para um povo que já está tão sofrido com a corrupção, é mais uma ação de usurpar 

o dinheiro do cidadão. 

Atenciosamente, 

Evelise 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação.  
 

Nº: 160s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Fabiana Andrade 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Boa tarde, 
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Faz alguns dias que tentamos acessar a consulta pública sobre a zona verde 

no  Portal de consulta pública eletrônica do Distrito Federal sem sucesso. Fizemos 

cadastro e conseguimos entrar no sistema mas não conseguimos entrar no campo 

Consultas em Aberto. Considerando que o prazo termina hoje gostaríamos de saber 

se haverá prorrogação desse prazo devido à impossibilidade de acesso da população. 

Com essa impossibilidade fica comprometida a competência do GDF para tomar 

decisões, uma vez que a participação pública foi prejudicada. 

Fabiana  

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação.  
Todo o processo permanece disponível na página 

http://www.semob.df.gov.br/audiencias-publicas/ 

 

Nº: 161s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Fabiano Costa 
 
CONTRIBUIÇÃO 
 
Olá, bom dia,  

Meu nome é Fabiano Pinheiro da Costa, sou nascido e criado em Brasília e sempre 

morei nas asas norte e sul, desde criança na fase jovem adulta na 405 Norte e, 

posteriormente, casado na 407 Sul. Isso acarretará dupla taxação aos moradores das 

400 e os das quadras 100, 200, 300, mais abastados e com vagas na garagem serão 

beneficiados. 

A taxação dos estacionamentos públicos nas 400, na minha opinião, só trará aumento 

de pagamentos de impostos aos brasilienses, já bastante sobrecarregados e 

ameaçados com as crises naturais do Brasil e agora agravadas pelo COVID 19. Sem 

poder contar com os serviços básicos de educação, segurança e saúde estabelecidos 

pela constituição. 

No meu entendimento, as quadras comerciais e nos setores comerciais, hoteleiros, 

hospitalares, médicos, diversão e nos assemelhados é que trarão benefícios, (assim 

como, já feitos nos shoppings e hospitais, com estacionamentos particulares) uma vez 

que é muito normal que as pessoas estacionem no início do dia e só retirem os seus 

carros quando do fim do expediente. 

Deixo o meu registro de contrassenso pois acarretará em mais pagamentos de 

impostos sem a contrapartida necessária e essencial. 

Atenciosamente,  

Fabiano   

RESPOSTA 
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A SEMOB agradece a manifestação.  
Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 
 

Nº: 162s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Fabiana Fernandes de Melo 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Não identificada. 

RESPOSTA 
Contribuição prejudicada. 
 
Nº: 163s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Fabio Anselmo 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Sou contra esse projeto. Deve se restringir aos setores comerciais, bancários e de 

autarquias Norte e Sul. 

Fabio Paceli Anselmo 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação.  
 
Nº: 164s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Fábio Aurélio Silva de Oliveira 
 
CONTRIBUIÇÃO 
À  

Secretaria de mobilidade 

Sou morador da SQS 409 há mais de 40 anos. Nenhum dos blocos possuem garagem. 

A grande maioria dos moradores possuem mais de 1 automóvel por apartamento. 

Algumas famílias possuem 4 automóveis, então pelo projeto seriam 3 carros pagando 

estacionamento. Completamente inviável. Isso vai acabar desvalorizando o morar no 

Plano Piloto. Trabalhando muito, estudando e dedicando uma vida para poder morar 

na cidade que amo. Mas ficaria bem complicado para muitos moradores e seus filhos 

continuarem a morar no Plano Piloto.  

Além disso tudo, existe uma questão legal: com a cobrança de estacionamento, qual 

a garantia que a empresa vai nos dar em caso de furto/roubo de veículos? Quando 

pagamos estacionamento em shopping temos a garantia de ressarcimento, e nesse 

projeto? Pagamos e não temos benefício algum? Vai ser somente mais uma forma de 

arrecadação e sem retorno algum para a sociedade? 

E as motos? Vão ocupar a vaga de um automóvel, ou o governo vai criar 

estacionamentos em todas as quadras do Plano Piloto? 

Atenciosamente 
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Fábio Aurélio Silva de Oliveira 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação.  
Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 
Com relação à destinação dos recursos, foram acatadas as contribuições, conforme 
item 2.2 deste Relatório, para que se proponha adequação da legislação distrital à 
Política Nacional de Mobilidade Urbana de forma que os recursos arrecadados em 
concessões de mobilidade sejam direcionados a investimentos no próprio sistema de 
mobilidade. 
 

Nº: 165s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Fábio Luiz 

CONTRIBUIÇÃO 
 
Prezados, bom dia! 

Venho por meio deste, informar que não sou a favor da implementação da Zona Verde 

em Brasília. Já pagamos um IPVA, licenciamento, seguro obrigatório, seguro do 

veículo (visto a insegurança e furtos) e agora vamos pagar mais um estacionamento 

que é público? Veja o exemplo da concessão do aeroporto, tinha um estacionamento 

público e na concessão informaram que iriam melhorar o estacionamento e que o 

preço seria justo. Pois bem, o preço foi estipulado em R$ 15,00 a hora, bem caro para 

um estacionamento que nem coberto é. 

O governo está vendendo um estacionamento em troca de suas obrigações para 

revitalizar calçadas e etc. Absurdo!!!! 

Atenciosamente, 

Fábio Luiz 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação.  
 

Nº: 166s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Fabrício Azevedo Abadia 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Sou contra esse projeto de Zona Verde do GDF 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 167s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Fátima Egler Frota 
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CONTRIBUIÇÃO 
Sou radicalmente contra a cobrança de estacionamento nas áreas residenciais e nas 

áreas comercias, primeiramente o GDF tem que implantar um sistema de transporte 

decente, que cubra a necessidade do contribuinte, dando a opção do trabalhador 

deixar seu carro em casa, depois de um transporte bem, aí sim, pode cobrar. 

DIGO NAO A ESSE PROJETO  

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 168s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Fel Pardal 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Totalmente contra: 

- Impede o direito de ir e vir 

- Porque só o Plano Piloto? Porque não Taguatinga, Ceilândia, etc. Todos tem 

problemas de estacionamento na área central 

- E os flanelinhas? serão proibidos? Vou pagar 2 vezes? para os flanelinhas e para o 

governo? 

- Para onde vai o dinheiro? Para a melhoria do transporte urbano? Se não está errado 

- Quem mora no Plano Piloto paga um IPTU altíssimo. Vai pagar também para 

estacionar em sua própria casa? Vai ter abatimento do valor no IPTU? 

- E para deixar as crianças na escola, vou pagar também? 

- Quem trabalha na área central vai pagar para trabalhar e para estacionar o carro em 

casa também? 

- NÃO EXISTE TRANSPORTE PÚBLICO EM BRASÍLIA, ENTENDERAM? É 

HORRÍVEL 

- Por último, tenho uma sugestão melhor: Se a Câmara legislativa de Brasília fosse 

extinta e o que ela gasta hoje fosse revertido para a população não seria bem mais 

vantajoso? 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Quanto à inclusão de outras regiões, estas podem ser objeto de futuras novas rodadas 
de licitação, já incorporando o aprendizado. Nesse momento priorizou-se o Plano 
Piloto por ser a região com maior demanda por vagas e pela redução do 
congestionamento em vias de acesso à região central, como EPTG, Estrutural e 
EPNB.  
Foram acatadas sugestões para incluir regras para Guardadores e Lavadores 
Autônomos cadastrados junto ao GDF. 
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Com relação à destinação dos recursos, foram acatadas as contribuições, conforme 
item 2.2 deste Relatório, para que se proponha adequação da legislação distrital à 
Política Nacional de Mobilidade Urbana de forma que os recursos arrecadados em 
concessões de mobilidade sejam direcionados a investimentos no próprio sistema de 
mobilidade. 
O Projeto prevê isenção para moradores.  
Foram acatadas sugestões para aumentar tolerância mínima (proposta inicial 10 
minutos). 
 

Nº: 169s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Felipe Alimandro 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Voto totalmente contrário à cobrança de estacionamento em área pública por meio de 

concessão. A população já paga impostos para o governo resolver esta questão. A 

solução deve passar por um transporte público muito melhor do que o que temos no 

DF e não deve-se conceder a área pública para a iniciativa privada explorar. Esta 

consulta deveria estar melhor exposta e não ser apenas por e-mail. 

Atenciosamente, 

Felipe 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

 

Nº: 170s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Felipe Alves 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Venho expressar minha indignação diante do projeto Zona Verde. É inadmissível que, 

na capital da República, haja tal disparate contra a população. É óbvio que o projeto 

em questão só está em busca de arrecadação, uma vez que a principal justificativa 

(incentivo ao uso do transporte público) é refutada perante a análise da qualidade 

péssima do serviço de transporte público prestado. Espero, sinceramente, que a 

população utilize seu direito assegurado na Constituição e barre tal retrocesso!  

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

 

Nº: 171s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Felipe Monteiro 
 
CONTRIBUIÇÃO 
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A criação da Zona Verde onera ainda mais o contribuinte, visto que, além de pagar os 

impostos, terá que arcar com o pagamento de estacionamentos públicos no DF. 

Verifica-se que hoje, no DF a mobilidade urbana é precária, o metrô não abrange todas 

as regiões ( ou a maioria) da cidade, os ônibus vivem lotados e, alguns, em situação 

precária. 

A criação da Zona verde, resulta na falta de organização do poder público para criar 

ou gerir a mobilidade e estacionamentos no DF e transferindo essa responsabilidade 

para o cidadão. Ora, a cobrança de estacionamento, faz ter uma rotatividade, o que 

em tese, da a impressão de ter mais vagas, mas ao invés de criar mais vagas ou 

melhorar o transporte público, o Governo coloca toda a responsabilidade sobre o 

cidadão. 

O cidadão, além de pagar impostos, terá que arcar com a zona verde. Por alguns 

exemplos que constam na apresentação do projeto, verifica-se o quão oneroso para 

o cidadão ele é: 

1) Área ipe Roxo: Se uma pessoa que trabalha nessa área e não é abrangida pelo 

transporte público, ela será onerada por no mínimo R$20,00 por dia ( no mês, 

considerando 20 dias úteis, são R$400 reais). Ou seja, quase meio salário mínimo 

para ir trabalhar. 

2) Caso necessite ir para o setor hospitalar e permanecer por 5 horas, será um gasto 

de 25 reais por dia (R$ 500,00 por mês em um mês com 20 dias úteis).  

3) Caso um morador tenha mais de um carro, terá que pagar para estacionar os carros 

própria residência, visto que, a maioria dos prédios não tem muitas vagas de garagem. 

Em suma, o referido projeto ao invés de beneficiar o cidadão, faz é onerar (de forma 

bastante pesada) a renda do cidadão, por um serviço inexistente, visto que hoje já 

existem as vagas e são dispostas ao cidadãos e pagamos os nossos tributos e 

transfere a responsabilidade do GDF em prestar serviços de qualidade com os seus 

recursos para o cidadão, que estara sofrendo uma bitributação, no que diz respeito a 

zona verde. 

Atenciosamente, 

Felipe Monteiro 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 
Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 
Foram acatadas sugestões para reavaliar valor das tarifas e permanência máxima. 
 
Nº: 172s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Fernanda Blom 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Bom dia. 
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Com o intuito de aumentar a rotatividade de vagas e estimular o uso do transporte 

público, o GDF apresentou proposta que prevê a cobrança dos estacionamentos em 

área pública, a serem explorados pela iniciativa privada, ao custo de R$ 2,00 a R$ 

5,00 por hora. 

A proposta inclui ainda a possibilidade de cobrança dos estacionamentos localizados 

nas quadras exclusivamente residenciais, com a concessão de uma vaga gratuita por 

apartamento. O valor cobrado seria de R$ 2,00 por hora, entre 9h e 20h da noite nos 

dias úteis, e das 9h e 13h aos sábados. 

Fiquei pasma com a proposta!! 

Cobrar pelos estacionamentos nas quadras residenciais??? Sob qual justificativa? 

"Proteger" os moradores, de modo a evitar que tente escapar da cobrança 

estacionando nas áreas residenciais, como nos querem fazer crer? 

E para onde vai o recurso arrecadado? Já ouvi dizer que será destinado para o 

pagamento da previdência dos servidores públicos do GDF. Sério isso? 

Que se cobre estacionamento nas áreas pública, vá lá. 

Mas antes o GDF tem que disponibilizar um transporte público descente, ampliar a 

malha viária, linhas e paradas de metrô. ANTES, não depois. 

Também tem que oferecer aos trabalhadores dos comércios locais próprios para 

estacionamento, a fim de que as (poucas) vagas existentes não sejam ocupadas pelos 

trabalhadores, deixando ainda menos opções para os consumidores. 

Quanto às quadras residenciais, se a intenção é "proteger" os moradores do uso das 

vagas residenciais por aqueles que não conseguem estacionar nas vagas do 

comércio, sugiro fornecer a cada unidade residencial selos com código de barras em 

IGUAL número de veículos que cada residência possui, de forma que TODOS os 

veículos pertencentes aos moradores sejam isentos de cobrança.  

Aí sim, se estaria "protegendo" os moradores. 

Fico pensando como ficaria no caso dos veículos que vão prestar algum tipo de 

serviço. Entregas, caminhões de mudanças, mão de obra de pedreiros etc. 

Fazer uma festa em casa, reunir os amigos, passa a ficar inviável!!  

Outra sugestão é colocar cancelas na entrada das quadras, com acesso por meio de 

senha, cartão com código de barras ou qualquer outra coisa, de forma que somente 

os moradores, ou veículos por ele autorizados, teriam acesso às quadras. 

Nem se diga que as quadras não podem ser fechadas. A cancela impediria tão 

somente a entrada de veículos motorizados. Não impediria a passagem de pessoas 

ou bicicletas, por exemplo. 

Assim, os moradores teriam suas vagas preservadas, com a possibilidade de autorizar 

convidados ou prestadores de serviço a entrarem nas quadras sem precisar pagar 

pelo uso das vagas. 
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A verdade é que o que o GDF realmente quer é dinheiro para pagar as suas despesas, 

e como sempre, quem paga o pato pela corrupção, desvios de verbas e má gestão de 

recursos são os pobres cidadãos, que são extorquidos até a última gota de suor e 

sangue. 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. Cumpre esclarecer que os estacionamentos 

públicos, mesmo que em áreas residenciais, não pertencem aos condomínios nem 

aos condôminos. 

 

Nº: 173s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Fernanda Lucia 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Não aceitamos esse absurdo dessa taxa nos estacionamentos residenciais. Não 

temos onde guardas nossos carros e ainda vamos pagar nas nossas residências? 

Absurdo Digo Não a essa taxa sem propósito e descabida 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. O Projeto prevê isenção para moradores. 

 

Nº: 174s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Fernanda Rezende Carneiro 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Brasília tem uma estrutura diferente das demais cidades, onde as quadras 

residenciais são muito próximas das residências é óbvio que cobrar estacionamento 

no comércio vai fazer as pessoas procurarem os estacionamentos residências, na 

minha opinião não se deve implantar esses estacionamentos pagos onde há grande 

proximidade com as áreas residenciais. Não convém limitar a 1 vaga residencial por 

morador como gratuidade, agora não poderemos nem receber visita sem que eles 

tenham que pagar para estacionar nas residências isso é loucura. 

Não sou a favor da cobrança em locais que afetem as quadras residênciais, ainda 

mais se não haverá plano de expansão e melhoria do transporte público. 

Atenciosamente, 

RESPOSTA  
A SEMOB agradece a manifestação. 
Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 
 
Nº: 175s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Fernanda Sidrim Passos 
 
CONTRIBUIÇÃO 
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Bom dia! Essa medida é  no mínimo, cruel! Inviabiliza a posse de um automóvel em 

várias regiões do DF... a maioria das quadras residenciais do Plano Piloto, por 

exemplo, não possuem garagem. São muitos os prejudicados! Lembro, por exemplo, 

dos aposentados que passam o dia todo em casa e ja estão numa idade que é 

bastante difícil e até perigoso utilizar ônibus e metrô. Além disso, o transporte público 

no DF não comporta um grande acréscimo de usuários... 

Isso não pode ser aprovado dessa maneira  

Att 

Fernanda Sidrim Passos  

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 
Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 
 

Nº: 176s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Fernanda Spranger 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Não a esse projeto absurdo. 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 177s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Fernando Assumpção Mesquita 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Esse projeto da zona verde, privatizando várias áreas d estacionamentos comuns 

utilizados pela população é absurdo e muito desleal. Nós já estamos no limite das 

nossas rendas arcando com todos os tributos e taxas combradas e agora o GDF vem 

com essa!! O governo serve para ajudar a vida da sociedade e não para atrapalhar. 

Absurdo. 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 178s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Fernando Bassit Lameiro da Costa  
 
CONTRIBUIÇÃO 1 
Formulário de Contribuição 
Referência: Isenções. Modelo de administração e prazo de concessão. 
 

Opinião pessoal de um morador de superquadra da Asa Sul: 
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O Zona Verde, apenas inoportuno e carente de alguns ajustes e salvaguardas (que 

apresentaremos adiante) é um programa meritório, do ponto de vista ambiental e do 

ordenamento urbano, cujo impacto no território específico das superquadras seria 

extremamente positivo, que traria melhorias à qualidade de vida da maioria dos 

moradores, sobretudo nas superquadras localizadas mais perto do Área Central e, em 

todas as demais, notadamente nos blocos perimetrais, mais próximos das quadras 

comerciais, tais como:  

 

1) Redução do número de veículos estacionados em locais proibidos e problemas 

decorrentes dessas infrações (bloqueio de rampas e caminhos usados por pedestres, 

bloqueio de outros veículos etc) ;  

 

2) Redução do tráfego de veículos nas vias internas das superquadras, tornando-as 

menos poluídas, mais aprazíveis e seguras;  

 

3) Redução do índice de ocupação de vagas nos estacionamentos (na condição de 

manter-se a gratuidade de estacionamento nas quadras CLS, CLN, W2 e W3), 

aumentando a amplitude visual e a liberdade para a circulação de pessoas dentro das 

quadras, prestigiando a noção de cidade-parque;  

 

4) Solução para o problema dos inúmeros veículos que se encontram abandonados 

(por moradores e não moradores) em vagas públicas, dentro das superquadras, 

ocupando-as de forma abusiva, por meses e até anos seguidos, sem que possam ser 

removidos por critérios sanitários ou de insegurança pública (não alcançados pelo 

programa "DF Livre de Carcaças");  

 

5) Solução para o problema recorrente da apropriação de estacionamentos públicos 

por condomínios de diversos blocos residenciais e outros particulares, para seu uso 

exclusivo, sobretudo na Asa Sul.  

 

6) Melhoria da sinalização horizontal, com provável manutenção frequente da pintura 

das linhas demarcatórias das vagas e melhor sinalização e ordenamento do trânsito, 

em geral.  

 

7) Presença maior do estado dentro das superquadras, com prováveis ganhos em 

segurança.  

 

Ressalvas e Ajustes:  

O Programa Zona Verde, ainda que meritório (nos termos apresentados 

anteriormente), é inoportuno, devendo ter sua implantação sustada enquanto a melhor 

política pública siga sendo, extraordinariamente, a de estimular o uso do automóvel 

por seus proprietários, para que prefiram este ao transporte coletivo, a fim de frear a 

pandemia.  

 

Estamos falando de hiato de um ano, confiantes na segurança sanitária no uso do 

transporte público, que a chegada de uma vacina deverá trazer.  
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Contudo, além disso, é preciso esperar também que o ambiente econômico e social, 

duramente impactado pelas restrições às atividades econômicas, em razão da 

pandemia, mostre sinais de haver se estabilizado, antes de implementar-se o 

Programa Zona Verde, pois há risco de que este possa aprofundar ainda mais o drama 

social de famílias em ambiente já turbulento. "Muita calma nessa hora".  

Por esse prisma, o prazo de suspensão pode revelar-se bem maior que um ano, talvez 

dois anos ou mais. A ver. Em suma, não fosse pela pandemia e por seus efeitos 

colaterais, seríamos francamente favoráveis à implantação imediata do Programa 

Zona Verde, com as seguintes ressalvas e ajustes:  

 

1) O modelo de administração (direta ou por concessão) e os critérios de remuneração 

da empresa que vença a licitação devem ser objeto de minuciosa análise técnica pelos 

órgãos competentes, para que não representem forma de enriquecimento ilícito.  

 

2) Quanto à isenção prevista aos moradores, seria mais adequado duas por imóvel, 

em vez de uma só.  

 

3) Isenção aos professores das escolas públicas instaladas dentro das superquadras 

(uma por sala) e ao seu corpo diretivo e administrativo (uma por cada 4 salas)  

 

4) Isenção extra ao síndico de cada bloco, que possa ser repassada a um funcionário 

do condomínio, a sua escolha (uma isenção por cada 4 prumadas ou fração). 

 

Comentários adicionais 

 

1) Um programa que cobra de todos, menos do morador, é nitidamente um privilégio 

(talvez até inconstitucional). 

Irracional acusar o projeto de prejudicar o morador. 

 

2) A cobrança nas quadras residenciais combinada com a não-cobrança no seu 

entorno (Comércio Local e W2 etc. - FUNDAMENTAL) só poderá diminuir o número 

de veículos nas quadras, jamais aumentar (esse é, aliás, o objetivo explícito do 

programa). 

 

Irracional imaginar risco de que o programa possa, nesses termos, agravar problema 

de falta de vagas nas quadras, independentemente que seja concedida uma ou duas 

isenções por imóvel. 

 

Vai haver, em qualquer hipótese, mais vagas livres e o seu uso predominante será, 

mais que hoje, por moradores, ideal de muitos moradores das superquadras. 

 

3) O número de carros nas cidades tem que diminuir e é preciso que haja políticas 

públicas voltadas para isso. 

 

Barrar um projeto deste para manter um terceiro, ou quarto, "ou décimo" veículo 

familiar ocupando área pública em um centro urbano como o Plano Piloto, ou para 
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manter um automóvel literalmente abandonado em vaga pública por tempo 

indeterminado, sem um ônus adicional por isso, é claramente nefasto ao interesse 

público. 

 

Fernando Bassit Costa 

Fone/Whatsapp: 9-9988-**** 

 

CONTRIBUIÇÃO 2 
Formulário de contribuição  
Referência: Ipê Amarelo – Superquadras – Isenções de Cobrança - Resolução de 
Conflitos – Sugestão de Regulamento 
 

PROPOSTA DE REGULAMENTO PARA A CONCESSÃO E SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS RELATIVOS A ISENÇÕES DE COBRANÇA A MORADORES EM 

SUPERQUADRA (ESBOÇO) 

O maior desafio à concessão de isenções por imóvel e possíveis conflitos 

dela decorrentes é o de definir-se a titularidade do direito à isenção vinculada a um 

determinado imóvel.  

O modelo aqui descrito, em apressadas linhas, parece ter viabilidade 

administrativa (simplicidade e baixo custo) e razoável segurança jurídica. 

1- Titularidade do Direito à Isenção 

 A concessão de isenção a um veículo, vinculada a um imóvel, seria fornecida 

pela concessionária: 

 - a qualquer pessoa que apresentasse documento vinculado ao endereço do 

imóvel (mesmo que não estivesse em seu nome: conta de luz, telefone, internet, 

condomínio, escritura do imóvel etc.); e  

- expressamente "se declarasse autorizado", caso não fosse o próprio, pelo 

titular do documento a requerer a isenção, sob presunção de boa-fé, dispensada a 

apresentação de procuração. 

2 – Titularidade do direito de impugnação 

Impugnação do direito à isenção perante a concessionária somente seria 

conhecida por pessoa concorrente à mesma isenção, em condição análoga ao atual 

beneficiário (portadora do doc. e declarante, senão o próprio titular do doc). 

3 – Delimitação da alçada administrativa na resolução de conflitos 

A alçada administrativa na resolução de conflitos se limitaria a conceder: 

- preferência ao titular do documento apresentado sobre o seu mero portador e 

declarante (se o mesmo documento vinculado ao endereço do imóvel for apresentado 

por ambos os litigantes); 
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 - preferência ao portador do documento de vínculo permanente (escritura do 

imóvel, desde que o proprietário tenha, para efeito de isenção de estacionamento, 

vínculo com um único imóvel) ao portador de boleto ou conta periódica (contrato de 

locação, conta de luz, telefone, internet, boleto de condomínio etc); 

 - preferência ao portador do documento mais recente sobre o do mais antigo, 

se da mesma categoria. 

 - preferência ao beneficiário atual, em caso de apresentação do mesmo 

documento. Litígios entre co-proprietários de um mesmo imóvel, por exemplo, não 

seriam conhecidos pela Concessionária, que os consideraria, a priori, com direitos 

iguais, até que eventual ordem judicial determinasse a preferência de um sobre outro. 

4 – Esfera privada da resolução de conflitos 

 Questões atinentes a fraudes e eventuais falsas declarações prestadas por 

portadores de documentos vinculados ao endereço do imóvel seriam relegadas à 

esfera privada de interesses entre postulantes ao mesmo direito, podendo a 

Concessionária, no máximo, fornecer aos concorrentes em litígio, cópia do documento 

apresentado pela parte adversa no ato da postulação. 

 A concessionária, de ofício, e a seu exclusivo critério de conveniência, poderia 

mover ações judiciais penais ou civis indenizatórias contra apresentadores de 

documentos falsos ou de falsas declarações. 

RESPOSTA 

 
CONTRIBUIÇÃO 3 
 
Zona Verde 
Isenções de cobrança a moradores 
Um programa de natureza social 
Autor: Fernando Costa (Morador da Asa Sul) 

O GDF (Semob) vem manifestando intenção de regulamentar a concessão de 

isenções a moradores das superquadras, no âmbito do Programa Zona Verde, de 

modo que "cada imóvel" (sem especificar quem) poderia indicar um ou mais veículos 

(placas), mas um mesmo veículo não poderia ser contemplado por mais de uma 

isenção, que seria válida para uma única superquadra. 

Tal intenção peca, pelos fatos e razões que serão trazidos, mais adiante, neste artigo: 

- por desconsiderar a natureza social obrigatória do programa de isenções, 

- por não identificar corretamente o seu beneficiário, 

- nem o objeto do benefício envolvido. 

A concessão de isenções aos moradores das superquadras só é razoável se 

compreendida como parte de um "subprograma social" do governo, atrelado ao 
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Programa Zona Verde, pelo qual o GDF abre mão de uma receita financeira para, em 

compensação, minimizar impacto desproporcional causado a um segmento social, 

todavia necessário à implantação do programa principal (presumido como de 

interesse geral da população: o Zona Verde), no caso, aos moradores de 

superquadras das Asas Sul e Norte (há moradores de outros endereços, também 

afetados desproporcionalmente pelo Programa, mas em número muito menor, por 

isso não referidos aqui). 

Moradores de superquadras das Asas Sul e Norte seriam os únicos do DF que 

passariam, em consequência direta do Programa Zona Verde, na chamada Zona Ipê 

Amarelo, a ter de pagar para estacionar em frente das suas casas, caso isenções não 

lhes fossem concedidas. Este é o necessário e, aparentemente, o único fundamento 

ético de um programa de isenções direcionado a esse público. 

O GDF vem sinalizando estar disposto a acatar a preferência dos moradores, 

qualquer que seja (sem, no entanto, especificar como deverá aferir tal preferência) 

sobre a cobrança ou não nas superquadras e o número de isenções por imóvel. 

O Secretário de Transportes tem feito reiteradas declarações de que a 

cobrança nas superquadras decorreria de preocupação do GDF com a qualidade de 

vida do morador, não sendo essencial para a viabilidade financeira e operacional do 

projeto. 

Ou seja, se os moradores assim quisessem, o GDF estaria disposto a até 

excluir do Programa a cobrança no interior das superquadras, mas lhes transferiria a 

responsabilidade – que não quer assumir – pelo previsível efeito nefasto da 

superlotação das quadras por veículos, uma vez convertidas em áreas de fuga de 

estacionamentos pagos nas redondezas. Por isso, o GDF defenderia, a princípio, a 

cobrança também nas superquadras, acompanhada de um programa de isenções a 

moradores. 

Caso os moradores das Asas Sul e Norte fossem consultados, a escolha pela 

manutenção da gratuidade nos estacionamentos das superquadras, 

independentemente de qualquer outro aspecto do Programa (pelo que as mais 

variadas enquetes e pesquisas de opinião revelam, nenhuma, ao que se sabe, 

promovida pelo GDF), seria a mais provável. Isso só não ocorreria se houvesse recuo 

do governo da intenção de implantar a cobrança em toda a região que denominou 

como Zona Ipê Amarelo – uma possibilidade na qual muitos apostam –, o que tornaria 

a consulta aos moradores desnecessária, ou caso este promovesse forte campanha 

de convencimento junto à população do Plano Piloto para que esta se torne mais 

receptiva à ideia, e mude de opinião. 

Contudo, se o programa de isenções vier a ser implantado, é preciso que se 

assente sobre balizas razoáveis, objetivo que este artigo visa demarcar. 
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Aspecto importante da política de isenções de cobrança do Programa Zona 

Verde, uma vez assentada como um "programa social", é que, nesse contexto, o 

beneficiário teria de ser uma pessoa, não um veículo. 

Definir-se quem seria a pessoa beneficiária do programa de isenções 

relativamente a um imóvel não é uma tarefa simples, a merecer uma polêmica 

discussão à parte, mas firmar-se que o beneficiário do programa deve ser uma 

pessoa e não um veículo já é um bom começo, suficiente a recomendar revisão e 

ajustes nessa parte do projeto, preciosa para o morador da Asa Sul e Norte. 

Num programa social é imperioso que haja igualdade de direitos entre os 

beneficiários. O direito de indicar veículo isento de cobrança em uma superquadra, 

respectivo a um determinado imóvel, é o objeto necessário do benefício envolvido 

neste programa social, portanto, o direito a um igual número de indicações é o que 

deve ser assegurado pelo programa. 

Assentado que o benefício diretamente envolvido no programa social de 

isenções é o "direito de indicar" o veículo isento, o veículo ou seu proprietário 

converte-se, nesta visão, em um mero beneficiário indireto do programa social de 

isencões, que nele se insere não por atender a critérios ou filtros de acesso previstos 

em política pública, mas por simplesmente atender a critérios particulares de 

competência exclusiva do beneficiário que o indicou. 

Não se trata, como na intenção até aqui manifestada pelo GDF (Semob), 

embora sejam poucos os detalhes divulgados acerca de um possível programa de 

isenções, de buscar "igualdade entre veículos", o que não faz sentido perante os 

motivos da criação do programa social, mas “igualdade entre beneficiários”, sendo 

este alguém que se demonstre vinculado ao imóvel (por critérios a serem também 

definidos), não necessariamente ao veículo. 

Isso posto, não se afigura nem um pouco injusto que um mesmo veículo possa 

ser indicado por mais de um beneficiário do programa, tornando-se isento de 

cobrança, não importa em quantas superquadras isso se repita. Ao contrário, negar 

que um veículo possa ser indicado por um beneficiário do programa, apenas porque 

outro beneficiário já o selecionou como isento em outra superquadra, isto sim, violaria 

direito de livre escolha de um beneficiário, quebrando a necessária isonomia entre 

estes, que se impõe pela natureza social do programa. 

Na prática, a mensagem de erro do sistema: “O veículo indicado já se encontra 

beneficiado pelo programa de isenções” não é plausível. Já a mensagem de erro: “O 

limite de isenções destinadas a este imóvel já foi alcançado. Você deseja trocar um 

veículo indicado para que este torne-se isento na sua quadra?”, sim. 

O programa social de isenções, que, por sua natureza, teria de ser administrado 

diretamente pelo GDF, entregaria, por estipulação a ser inserida no contrato de 

concessão, ao sistema operacional (aplicativo) da concessionária do serviço, a lista 

Relatório Anexo - Contribuições e Respostas (Rev Site) (53442389)         SEI 00090-00014697/2020-22 / pg. 404



 

dos representantes dos imóveis credenciados a realizarem indicações de veículos 

isentos (válida a isenção, a partir de cada indicação, apenas na respectiva quadra, 

mas podendo o veículo ser também indicado por outros beneficiários, também em 

outras quadras), e as normas gerais operacionais relativas às isenções. 

Tudo o que a concessionária precisaria receber do programa social de 

isenções, administrado pelo GDF, para ter condições de integra-lo ao sistema de 

gestão da cobrança nos estacionamentos, por esta administrado, sob a baliza geral 

de ser-lhe vedado impor restrição nova, de sua lavra, sob qualquer argumento, à 

liberdade de indicação de veículo pelo representante do imóvel (salvo situações 

excepcionais de importância residual) seria: 

- a lista dos representantes dos imóveis credenciados pelo Programa; 

- o número de isenções admitido por imóvel; 

- o interstício exigido entre alterações no cadastro de veículos isentos. 

Se o que se pretende com o programa social de isenções é minimizar o impacto 

financeiro desproporcional causado pelo Zona Verde no morador de superquadra da 

Asa Sul e Norte, deve-se deixa-lo escolher livremente os veículos que deverão gozar 

do benefício da gratuidade, na esfera de exercício de direitos que lhe seja concedida 

pelo programa social, contanto que tenha seu direito limitado ao mesmo número de 

indicações de veículos isentos e demais regras a que estejam subordinados os 

demais beneficiários. 

Os veículos que se vinculam e dão suporte à qualidade de vida de um morador 

de superquadra não pertencem necessariamente a este, mas poderiam pertencer a 

um morador de outra superquadra próxima ou distante. Poderia ser um filho, um pai, 

um irmão, um companheiro, um prestador de serviço habitual e tantas outras 

possibilidades quantos são os diferentes estilos de viver de cada indivíduo ou núcleo 

familiar. 

O sistema de isenções de cobrança teria de admitir que o veículo dessa pessoa 

fosse isento de cobrança, além de na sua própria superquadra de residência, também 

em outra onde seja importante para a qualidade de vida de um morador de lá. Por 

isso, por livre escolha de moradores de outras superquadras, não importa quantos 

fossem, o sistema operacional da concessionária deveria também admitir a 

multiplicidade de isenções para uma mesma placa. 

A título de exemplo: Se alguém quisesse isentar de cobrança em sua quadra o 

veículo de um "cuidador" que passa em sua casa o período da manhã, e outra pessoa, 

de outra quadra, que o tivesse por "cuidador" no período da tarde e noite, também 

tivesse interesse em isentar o veículo do mesmo cuidador, ambos com vistas a que 

isso não onerasse o custo do serviço, isto deveria ser, perante o programa de 

isenções, plenamente legítimo, pois iria precisamente ao encontro da sua finalidade 
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de aliviar o impacto financeiro desproporcional do Programa Zona Verde no cotidiano 

dos moradores das Asas Sul e Norte. Por isso, tal hipótese deveria ser acolhida, sem 

ressalvas, pelo sistema de cadastro de isenções. 

Haveria inúmeras outras situações análogas ao exemplo dado. 

Enfim, o GDF precisa remodelar o programa de isenções, com base em 

premissas razoáveis, que atendam aos ditames aqui defendidos, o que, à primeira 

vista, não oferece risco à viabilidade financeira e operacional do Programa Zona 

Verde. A possibilidade de que um mesmo veículo possa ser contemplado várias 

vezes, em um universo onde o número de concessões possíveis permanece 

inalterado, poderia inclusive diminuir o custo total da renúncia de arrecadação 

implicada. Mas se a adequação pudesse implicar, após os cálculos, porventura, em 

risco de aumento da renúncia de arrecadação, isso teria que ser, de qualquer maneira, 

absorvido pelo Programa como um custo essencial á sua integridade. É fundamental 

que o programa de isenções seja modelado de forma mais coerente com as razões 

sociais que o justificam, pois no momento, em face do pouco que foi exposto sobre o 

assunto pelo GDF, constata-se sua flagrante inadequação. 

Além das considerações que aqui fizemos, apenas balizadoras do programa 

social de isenções de cobrança atrelado ao Zona Verde, há ainda um extenso rol de 

questões problemáticas que precisarão ser resolvidas no seu âmbito, atinentes, por 

exemplo, à definição do titular do benefício (proprietário, inquilino, morador? PF, PJ?) 

e como acomodar num sistema operacional, de forma não excessivamente 

burocrática, inúmeras situações informais de elevado interesse social que permeiam 

essa questão; definição de mecanismos de prevenção e punição à comercialização 

de benefícios (é vedada a comercialização de qualquer benefício social), estipulação 

de interstício razoável entre indicações de veículos isentos, definição de outras 

categorias a serem ou não beneficiadas pelo programa e, caso afirmativo, critérios de 

quantificação e de legitimação de representantes (comunidade escolar, 

administradores dos condomínios? isenções extras, por imóvel, para estudantes em 

estabelecimento de ensino de nível superior, com menos de 24 anos?). 

Fica, por fim, um alerta: o regulamento do programa social de isenções de 

cobrança, pouquíssimo discutido até aqui, é tão ou mais complexo e deverá gerar 

tanta ou mais polêmica do que o sistema operacional de cobrança por estacionamento 

e o planejamento e construção das estruturas físicas do Programa Zona Verde em si, 

carecendo de maior atenção pelos seus propositores, em prol de soluções 

consistentes no campo ético, jurídico e operacional. 

Brasília, 21 de agosto de 2020. 

  

Fernando Costa 
Morador da Asa Sul 
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CONTRIBUIÇÃO 4 
Formulário de contribuição  
Referência: Ipê Amarelo – Superquadras – Parâmetros de Modelagem – Opinião 
Pessoal 
 
ESTACIONAMENTO ROTATIVO PAGO NAS SUPERQUADRAS? 

OPINIÃO PESSOAL E SUGESTÕES À MODELAGEM 

OPINIÃO GERAL 

Ultrapassada a pandemia e seus efeitos sobre as finanças e saúde mental 

da população, eu, pessoalmente, como cidadão e morador, seria francamente 

favorável a uma política de desestímulo ao uso do automóvel particular, que 

revertesse a receita líquida de sua arrecadação integralmente para um fundo de 

mobilidade, voltado a melhorar desde a acessibilidade das calçadas, até 

investimentos em metrô, VLT etc., embora recoheça que a imensa maioria dos 

moradores do meu bairro não pensse dessa forma, conforme pesquisas de opinião e 

enquetes revelam com nitidez. 

NAS SUPERQUADRAS 

Nesse contexto, eu seria a favor da cobrança homogênea (mesmo preço) em 

áreas comerciais e residenciais, inclusive no Comércio Local e dentro das 

superquadras das Asas Sul e Norte, desde que satisfeitas determinadas condições, a 

principal delas sendo a concessão de duas isenções por imóvel. 

Também deveria ser homogênea a política de concessão de isenções nas 

superquadras, independentemente de haver garagem privativas ou não nos blocos 

residenciais. O dono de uma vaga privativa já pagou uma fortuna por ela, é um bem 

de sua propriedade. 

Isenção extra, vinculada ao imóvel, poderia ser dada a estudantes do 

ensino superior, até 24 anos de idade (analogamente à política adotada no IRPF), 

desde que concedida exclusivamente a veículo em nome próprio do estudante e 

vinculada a um único endereço residencial. Isso estimularia as famílias a transferirem 

renda e constituírem capital para os filhos prestes a ingressarem na carreira 

profissional (mantendo a tradição de famílias, até de classe média, de presentearem 

seus filhos com um automóvel nessa fase da vida, mas que este poderia preferir 

vender mais adiante e partir pra outra alternativa melhor de investimento). 

Outras categorias de público que, na minha opinião pessoal, deveriam 

receber isenções, nas superquadras: 

- a comunidade escolar (um veículo por professor e uma extra, a cada 4 salas 

de aula, para o corpo diretivo e administrativo, todas elas administradas pelo Diretor); 

e  
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- os condomínios (uma isenção a cada 4 prumadas ou fração, administrada 

pelo síndico). 

Idosos e pessoas portadoras de deficiência física deveriam ter  vagas 

demarcadas para os seus veículos nos estacionamentos das superquadras, mas 

estarem sujeitas às mesmas regras de cobrança dos demais. 

 Nas superquadras, não deveria haver prazo máximo de permanência, pois 

a mera cobrança já geraria rotatividade suficiente. 

Uma taxa módica (por volta de R$20) de alteração de cadastro de veículo 

isento seria admissível, pois coibiria frequência abusiva de trocas e a comercialização 

de isenções, mas teria de haver isenção total da taxa, para pelo uma troca semestral, 

por imóvel. 

Trocas de isenções destinadas à comunidade escolar de instituições de ensino 

localizadas dentro das superquadras, teriam isenção da taxa de troca de veículo até 

uma por mês, acima disso, sujeita a autorização da Regional de Ensino, a fim de coibir 

a comercialização de isenções. 

Brasília, 14 de agosto de 2020. 

Fernando Bassit Lameiro da Costa 

Morador da Asa Sul 

 
 
CONTRIBUIÇÃO 5 
Formulário de Contribuição 
Referência: PESQUISA DE OPINIÃO – ZONA IPÊ AMARELO – 1.357 
PARTICIPANTES 
 

Encaminho, em ANEXO, formulário de apresentação de contribuição, e também, por 

tratar-se de documentos extensos, os seguintes arquivos, 

 

1) Relatório de Pesquisa de Opinião, realizada pelo autor da presente 

contribuição, entre os dias 11 e 13 de agosto de 2020, que contou com 1.357 

(mil trezentos e cinquenta e sete) participantes, intitulada “ESTACIONAMENTO 

ROTATIVO PAGO NAS SUPERQUADRAS? 

 2)  Doc. anexo do relatório da pesquisa de opinião 1: Relatório administrativo 

do sistema Formulários do Google: View Analytics - PDF 

  3) Doc. anexo do relatório da pesquisa de opinião 2: Relatório administrativo 

do sistema Formulários do Google: Planilha Excel (excluídos os emails dos 

participantes)     

Fernando Bassit Lameiro da Costa - Fone/Whatsapp: 61 9-9988-**** 
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RESPOSTA 

A SEMOB agradece a contribuição. 
Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 
O presente detalhamento é muito útil e será considerado na continuidade do projeto. 
Foram acatadas sugestões para reavaliar valor das tarifas e permanência máxima. 
O projeto não será implementado durante a pandemia. 

 

Nº: 179s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Fernando Cony 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Prezados,  

Dada a pouca informação sobre o Projeto, gostaria de saber como funcionará a 

Consulta pública em um auditório em uma época que se evita a aglomeração de 

pessoas. 

Sugiro realizar e apresentar um modelo de mobilidade VIÁVEL , ao cidadão. 

É sabido que a cobrança de estacionamento gera um impacto na economia do 

indivíduo, e a oneração não agrega melhoria. Se o problema é a poluição dos 

CARROS é só incentivar a indústria de automóveis Elétrico, para se ter redução dos 

impostos, bem como os impostos para Bicicletas, patinetes, skates, patins e afins. 

Brasília foi projetada para Carros, tendo sido visto a deficiência de transporte urbano 

e a dificuldade de locomoção de quem  mora na cidade e não possui veículo 

próprio sugiro o engavetamento da proposta. 

 

Cobrar áreas de comércio não ajuda o comércio.  

Cobrar locais de grande concentração de estabelecimentos também não ajuda os 

colaboradores do estabelecimento. 

Se o problema é Dinheiro, Cabe o Gestor encontrar soluções orçamentárias que não 

envolvam Onerar mais o cidadão. Dinheiro o DF tem, porém ainda é ineficiente no 

gasto e na economia.  

Atenciosamente, 

Fernando Cony 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 180s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Fernando José Ferreira da Silva 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Não à privatização de vagas de estacionamento públicas, residenciais e outras. 

RESPOSTA 
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A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 181s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Filipe Zanchi Nunes  
 
CONTRIBUIÇÃO 1 
Eu discordo dessa cobrança absurda, uma coisa é cobrar no setor comercial por 

exemplo, agora quadra residencial ?  

Querem tirar nosso dinheiro de qualquer forma, nem vai ser revertido para nós 

cidadãos, já pagamos um absurdo de impostos e querem nos taxar pra estacionar o 

carro em frente aos nosso prédios ? Qual o problema de vocês? Nós temos o direito 

de ter quantos carros quisermos e de ir aonde quiseremos, daqui a pouco vocês vão 

cobrar pelo ar que respiramos ? Esse projeto é um absurdo sem precedentes, e em 

casas como a minha que tem 3 pessoas e tem 3 carros, e as vezes vamos de ônibus 

pra faculdade como fica ? Pensa bem nas suas ações GDF, os impostos são pra isso 

e são muitos, nada de vagas pagas em qualquer lugar que seja. Parem de querer tirar 

mais dinheiro pra não ter retorno, melhorem a gestão e quero ver se vai faltar.  

 

CONTRIBUIÇÃO 2 
Primeiramente, o GDF faz o que o povo quer, não o contrário, nós pagamos os seus 
salários nós a população mandamos em vocês, esse projeto é um absurdo sem mais 
nem menos, já pagamos altos impostos e não queremos uma imposto disfarçado, sem 
benéficios para a população, somente irá enriquecer uma empresa em detrimento do 
empobrecimento da população da cidade, em plena crise econômica e de saúde, 
vocês querem impor esse projeto absurdo, vocês fazem o que queremos e não o 
oposto, é simples pagamos impostos pra usufruir dos espaços públicos, depois vocês 
vão querer cobrar pelo ar respirado, respeitem a população e a nossa inteligência, 
aqui as pessoas são instruídas e não aceitam absurdos como esses, eu como a 
maioria das pessoas que tem bom senso na cidade descordamos do projeto como um 
todo, sem mais nem menos, discordo do projeto por inteiro só reforçar .  
 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 
 

Nº: 182s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Flávia Diniz 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Eu digo: 

Não à privatização das áreas de estacionamentos comerciais e residenciais de 

Brasília! 

Flávia Diniz 
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RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 183s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Flavia Diniz Mayrink 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Sou totalmente contra o projeto Zona Verde. 

Formulário de Contribuição: 
Referência:  
“A proposta consiste em estabelecer 4 zonas de cobrança: Ipê Amarelo (R$2,00/h nas 
áreas residenciais do Plano Piloto e Sudoeste), Ipê Roxo (R$5,00/h na área central 
do Plano Piloto e setores hospitalares), Ipê Rosa (R$2,00/h no Eixo Monumental) e 
Ipê Branco (R$2,00/h nos estacionamentos próximos a Metrô, BRT, etc., com isenção 
aos usuários destes meios de transporte). Motos pagariam a metade destes valores.” 
 
Prezados, 
 
VENHO MANIFESTAR MINHA OPOSIÇÃO À COBRANÇA DE ESTACIONAMENTO 
PÚBLICO, que será objeto de Audiência Pública: 31/07/2020 10h às 12h. 
A população do Distrito Federal não deve assumir mais uma altíssima cobrança de 

taxas ou tributo de toda espécie, tendo em vista nunca receber uma contrapartida 

digna, respeitosa e correspondente ao que é exigida a pagar!!! Infelizmente não é um 

investimento no urbanismo do DF, mas mais um ônus que esta contribuição abusiva 

se configuraria, caso fosse aprovada. E NÃO SERÁ. 

É INADMISSÍVEL! 

À COBRANÇA DE ESTACIONAMENTO PÚBLICO EU DIGO NÃO! 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 184s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Flávia Simões Ferreira Rodrigues. 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Sou totalmente contra à privatização das áreas públicas de Brasília. Para resolver o 

problema de vagas de estacionamento a solução é melhorar o transporte público e 

não privatizar as áreas públicas! 

 

Atenciosamente, 

Flávia Simões Ferreira Rodrigues. 

Octogonal - Brasília.  

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 
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Nº: 185s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Flavio Amorim 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Sou totalmente contra pois nosso transporte não funciona e fora isso o valor é muito 

auto e assim o respeito que esse governo funciona.  

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 186s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  FRANCINEIDE NUNES SOARES 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Formulário de Contribuição 
NÃO CONCORDO COM ESTACIONAMENTOS ROTATIVOS, POIS OBRIGA A 

POPULAÇÃO BRASILIENSE A SE SUBMETER A UM TRANSPORTE CAÓTICO DO 

DF, SEM HORARIOS E QUANTIDADES REGULARES E SEM ESTRUTURA. 

PÉSSIMA IDEIA. 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 187s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Francisco Chaves 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Vão arrumar o transporte público antes de inventarem essas porcarias.  

Precisamos de mais linhas no metro, mais ônibus com boas condições e não essas 

ideias lixo que o governo tá iventaNDo. NÃO A ESSA COBRANÇA 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 188s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Francisco de Borjas Bonfim 
 
CONTRIBUIÇÃO 1 
É impossível fazer cobrança em estacionamento público sem ter sistema de transporte 

suficientemente amplo e moderno, como acontece em muitas cidades espalhadas 

pelo mundo afora. Você, fatalmente, é obrigado a ter carro em muitos casos. Antes de 

exigir restrição ao transporte individual, o governo deveria investir em um sistema 

amplo, moderno e eficiente de transporte coletivo. SERIA MAIS PRUDENTE FAZER 

UMA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA COLHER PROPOSTAS DE IMPLANTAÇÃO DE 

UM TRANSPORTE EFICIENTE AO INVÉS DE QUERER COBRAR E PENALIZAR 

AINDA MAIS O CIDADÃO BRASILIENSE. 

Relatório Anexo - Contribuições e Respostas (Rev Site) (53442389)         SEI 00090-00014697/2020-22 / pg. 412



 

FRANCISCO DE BORJAS BONFIM 
CPF: 258.686.407-72 
MORADOR DA SQS 312   
 
CONTRIBUIÇÃO 2 
NA QUALIDADE DE MORADOR DO PLANO PILOTO SOU TOTALMENTE 

CONTRÁRIO À IMPLANTAÇÃO DE UM PROJETO DESSA MAGNITUDE. COBRAR 

ESTACIONAMENTO DO PRÓPRIO MORADOR DA QUADRA É SIMPLESMENTE 

UM ABSURDO TOTAL. SE A COBRANÇA TIVESSE UM RETORNO PARA INJETAR 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA MELHORIA NO TRANSPORTE PÚBLICO 

PODERIA SE PENSAR NO PROJETO. COBRAR ESTACIONAMENTO 

SIMPLESMENTE PARA ENGORDAR O BOLSO DE UMA EMPRESA 

TERCEIRIZADA INCUMBIDA DA COBRANÇA É UMA TEMERIDADE. PARA ONDE 

IRIA A ARRECADAÇÃO?  EU MESMO RESPONDO: ENGORDAR OS COFRES DO 

GDF SEM NENHUMA CONTRAPARTIDA. OU SEJA, AUMENTAR A CARGA 

TRIBUTÁRIA. 

FRANCISCO DE BORJAS BONFIM 

CPF: 258.686.407-72 

MORADOR DA SQS 312 

 
CONTRIBUIÇÃO 3 
É incrível ver a ganância pelo poder arrecadatório do governo distrital. 

Fico impressionado em ver alguém propor um projeto dessa magnitude para uma 

capital que tem um sistema de transporte horrível. 

Brasília tem um dos piores sistemas de transportes do Brasil.  

Nada mudou desde a inauguração da nossa capital. 

É inconcebível cobrar estacionamento público em uma capital que não tem sequer um 

transporte coletivo condizente. 

A PRIMEIRA TAREFA A FAZER É CUIDAR DE IMPLANTAR UM SISTEMA DE 

TRANSPORTE DECENTE. TENHO PLENA CERTEZA QUE SE HOUVESSE UM 

TRANSPORTE PÚBLICO EFICIENTE POUCOS MORADORES SE 

DESLOCARÍAM PARA O PLANO PILOTO EM VEÍCULOS PRÓPRIOS. 

ATT, 

FRANCISCO DE BORJAS BONFIM 
CPF: 258.686.407-72 
MORADOR DA SQS 312 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 189s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Francisco Pereira de Sousa 
 
CONTRIBUIÇÃO 
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De início é um absurdo cobrar, já que  é público. Já basta a carga tributária que temos 

sem retorno. Mas, havendo cobrança,  deveria ocorrer só nas áreas 

comerciais.  Assim, os patrões e empregados (principalmente do st. Comercial sul), 

deixariam as vagas para os clientes. Ademais, evitariamos o amontoado de 

vendedores ambulantes que estacionam seus veículos e os usam como ferramenta 

no trabalho.  Fica a sugestão.   

Francisco de Sousa 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação.  

Importa diferenciar público de gratuito. 

Nº: 190s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Francisco Lopes 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Meu voto é contra 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 191s 
NOME DO CONTRIBUINTE: Frederico Flósculo Pinheiro Barreto 
 
CONTRIBUIÇÃO 
A COBRANÇA PELO ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS EM ESPAÇOS 
PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL 
Em decisão que permite o início de estudos para a implantação de sistema de 

estacionamento rotativo “em logradouros públicos e áreas pertencentes ao Distrito 

Federal”, publicado no DODF de 18 de julho de 2020, a Secretaria de Estado de 

Transporte e Mobilidade se lança de forma açodada contra o bolso dos moradores da 

cidade, criando uma estrutura de cobrança bilionária para os habitantes, sobretudo, 

sem a contrapartida de medidas adequadas de Transporte e Mobilidade em todo o 

DF. Temos as seguintes questões preliminares a colocar, do ponto de vista 

comunitário e do interesse público: 

a) AUSÊNCIA DE DIAGNÓSTICO FEITO PELO GOVERNO SOBRE O PROBLEMA: 

O GDF não tem um diagnóstico prévio da situação dessa crise nos estacionamentos 

públicos, que oriente esses estudos - e que permita ao próprio Governo ter a 

inteligência necessária para discernir a consistência e  qualidade ou as falácias e 

equívocos eventualmente cometidos nos estudos feitos pelas próprias empresas. 

Esse é um ponto preliminar essencial. Sem um estudo feito pelo próprio GDF, por 

seus qualificados e bem pagos quadros técnicos, de engenheiros, administradores, 

arquitetos, etc., o “estudo vencedor” será escolhido por critérios PRÓPRIOS aos quais 

o GDF vai aderir, de forma voluntariosa (pois não tem referencial técnico próprio) e se 

sujeitará a MUDANÇAS na proposta vencedora (digamos, a mais lucrativa para os 

cofres públicos) que a tornarão em uma proposta mais interessante para o lado 
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Privado dessa Parceria (que vai se tornar a mais lucrativa e vantajosa para os 

empresários). A falta de inteligência pública torna impossível o controle desse tipo de 

parceria, e prejudica o interesse público. 

b) AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS COMUNITÁRIOS EM UMA PROPOSTA COM 

EVIDENTE IMPACTO NA VIDA COMUNITÁRIA: Embora a licença pareça dar maior 

ênfase à região do Plano Piloto de Brasília, na verdade a abrangência desse 

enunciado sistema de estacionamento rotativo abrange todo o Distrito Federal. 

Diferentes comunidades terão visões distintas sobre o problema. Essas distintas 

visões devem ser absorvidas nesse importante DIAGNÓSTICO PRÉVIO DO 

PRÓPRIO GDF sobre o problema, pois as comunidades são essenciais para a 

especificação dos critérios de admissão e implementação de tal sistema. 

c) AUSÊNCIA DE PROPOSTA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE QUE ALIMENTE 

TODO O CONJUNTO DE LOGRADOUROS E ÁREAS PÚBLICAS do Distrito Federal. 

Se o GDF deixa clara a sua proposta de NOVA MOBILIDADE, de forma a alimentar 

todo o sistema de Espaços Públicos também usados por veículos privados, ficará 

claríssima a vantagem para a cidadania desse sistema de cobrança por 

estacionamento rotativo. Neste momento, a “solução” é colocada muito adiante do 

problema, e o trabalho público de planejamento se mostra absurdamente deficitário. 

Por exemplo, devemos ter os Setores de Comércio Local alimentados por sistema de 

transporte público, em periodicidade muito elevada, que seja aprovada pelos 

moradores, consumidores e clientes dos comerciantes e prestadores de serviços. O 

mesmo se aplica a todo e qualquer setor urbano que está a ser aventado por essa 

“Licença de Estudos”. 

Assim, é evidente que há passos anteriores, de planejamento e estudos públicos, há 

trabalho interno de governo, inteligente e preparatório, bem anterior a esse ato de 

entrega generosa de um gigantesco sistema de cobrança pelo uso dos espaços 

públicos. 

ASSINADO: 
KEILAH RIBEIRO BORGES - Representante Comunitária 
FREDERICO FLÓSCULO PINHEIRO BARRETO - Arquiteto e Urbanista 
 
Com a atenção do professor Frederico Flósculo Pinheiro Barreto 
DADOS PARA CONTATO: 
Departamento de Projeto, Expressão e Representação em Arquitetura e Urbanismo - 
FAUUnB 
Celular: (61) 99211 **** (Claro); Residencial: (61) 3554 8146 (Net-fone, reze antes) 
Telefone Sala de Professor: (61) 31077467 (UnB-fone, reze muito antes) 
Fax: (61) 31077423 
E-Mail Alternativo: flosculo@uol.com.br 
https://sites.google.com/site/flosculo/ (NOVO, CRIADO EM 2010, COM MATERIAL 
DIDÁTICO) 
http://groups.google.com.br/group/prof-frederico-flosculo-material-didatico 

(SIMPLIFICADO) 

RESPOSTA 
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A SEMOB agradece a manifestação. 

O projeto se baseia no Plano Diretor de Transporte Urbano e Mobilidade do DF. 

O Estudo contém capítulo específico com diagnóstico. 

Nº: 192s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Frederico Guilherme Derschum  
 
CONTRIBUIÇÃO  
Formulário de Contribuição 

Lúcio Costa e Oscar Niemeyer pensaram esta cidade em termos de liberdade de ir e 

vir com amplas avenidas e sem cruzamentos e semáforos, incentivando o uso do 

automóvel, até para favorecer a incipiente nascedora indústria automobilística no 

Brasil. 

Muitos prédios construídos no início não possuem garagem. Mesmo aqueles que 

possuem garagem, o número de vagas não é suficiente para o quantitativo de veículos 

vinculados ao edifício, pois muitos possuem mais de um veículo. 

Esse projeto de transformar todas as áreas públicas em estacionamentos rotativos 

pode ser definido com uma palavra apenas: EXTORSÃO. 

Além do absurdo de valores estimados em mais de 400,00 mensais. 

O cidadão/contribuinte/ELEITOR já é esfoliado em IPTU para manter a residência e 

serviços de infraestrutura (iluminação, limpeza entre outros), e IPVA para manter ruas, 

avenidas e logradouros públicos, aí incluídos os estacionamentos, a ainda temos as 

“contribuições” compulsórias incluídas nas contas da CEB e da CAESB. 

Se é para incentivar o uso de transportem público, primeiramente ofereçam um 

transporte público confiável e decente. Mirem-se em Curitiba/PR 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Curitiba possui estacionamentos rotativos há muito tempo. 

Nº: 193s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Gabriel Cavalcanti de Freitas  
 
CONTRIBUIÇÃO 
 
Bom dia!  

Vi esse projeto e achei bem interessante! 

Seria legal se conseguissem fazer uma revitalização nas quadras 700 da Asa Norte, 

pois os estacionamentos daqui só tem areia e estão muito acabados. 

Obrigado pela atenção. 
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Gabriel Cavalcanti de Freitas 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a contribuição. O Projeto Zona Verde prevê a adequação dos 

estacionamentos e, adicionalmente, o Projeto do VLT na via W3 prevê a requalificação 

urbanística de calçadas e ciclovias nas quadras do Plano Piloto. 

 

Nº: 194s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Gabriel Spezia 

CONTRIBUIÇÃO 
Caros, 

Como dever de cidadão me sinto impelido a fornecer a minha opinião sobre este o 

Projeto Zona Verde. 

Antes de tudo, é inconcebível formatar um modelo de zoneamento de vagas de 

estacionamento público em uma cidade que foi planejada privilegiando o uso de 

transporte individual. 

O nosso sistema de transporte público já se encontra sobrecarregado e a adoção de 

um sistema que possui entre seus objetivos, além da arrecadação e enriquecimento 

de um ente privado, estimular o uso do transporte público demonstra, no mínimo, 

descaso com a população da cidade.  

Destaca-se que o metrô só atende um lado da cidade. Mesmo que a concentração 

urbana e populacional ocorra do lado sul, onde as linhas do metrô foram criadas, o 

lado norte da cidade continua refém somente do transporte público através de 

escassas linhas de ônibus. Sem entrar no mérito ainda, dos bairros que são 

completamente desassistidos de transporte público. 

Outro ponto que precisa de especial atenção é a diretriz de solução para tráfego 

urbana implementada para novas construções. Nesse caso, é possível citar as novas 

construções no Setor de Autarquias Norte, logo antes da quadra SQN 202. Foram 

levantados prédios com capacidade para abrigar, quando somados, ao menos 7 mil 

pessoas, mas não foram criadas vagas de estacionamento para nem 10% desse 

número. Fora dizer que nenhuma obra de urbanização foi realizada no setor. 

Pretende-se também resolver a situação de todos aqueles veículos que hoje 

estacionam no barro em frente aos prédios, ou serão providas soluções que atendam 

a demanda já existente e que portanto não pode ser ignorada? 

Diante do exposto, é muito suspeito a implementação de um zoneamento cujo objetivo 

seja onerar ainda mais o indivíduo que se desloca em seu veículo pessoal para 

realização de suas atividades cotidianas nas localidades que devem funcionar a zona 

verde. 

Outro assunto que precisa necessariamente ser abordado é sobre a incorporação 

daqueles cidadãos que trabalham como "flanelinhas" ou "guardadores de carro" nos 
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estacionamentos públicos já existentes na operação da entidade privada responsável 

por gerir a zona verde. 

Ao estacionar o meu veículo no estacionamento de um estabelecimento privado, o 

qual eu pago pelo tempo utilizado, tenho cobertura de seguro para eventual dano que 

ocorra ao meu bem móvel durante este tempo. Como será operacionalizado essa 

questão a partir do pagamento de por utilizar um estacionamento público que agora 

será cobrado? Terei a garantia de segurança para o meu bem? Teremos guardas, 

conforme os estacionamentos privados tem? 

Esse são alguns pontos que acredito que devem ser contemplados no estudo técnico 

a ser realizado e deixo assim registrada a minha sugestão. 

Desde já, agradeço a atenção. 

Gabriel Spezia 

61 9226 **** 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a contribuição. 
Foram acatadas sugestões para incluir regras para Guardadores e Lavadores 
Autônomos cadastrados junto ao GDF. 
Em análise comparativa com outras concessões de estacionamentos rotativos em vias 
públicas, tem-se como regra que a concessionária pode ser acionada somente se tiver 
responsabilidade pelo dano. Entretanto, a regularização e readequação dos 
estacionamentos contribuirá para inibir eventuais danos aos veículos, por exemplo 
pela utilização de câmeras e pela presença de funcionários da concessionária.   
 

Nº: 195s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Gabriel Trovão  
 
CONTRIBUIÇÃO 1 
Que absurdo 

NÃO 

VOTEI NESSE DESGOVERNO MAS NAO VOTAREI SE ISSO VIER ACONTECER. 

VAI ARRUMAR O METRO QUE É UM LIXO SENHOR GOVERNADOR. CUSTA $5,50 

POR UMA PORCARIA. CRIA VERGONHA 

CONTRIBUIÇÃO 2 
No Guara já estamos fazendo abaixo assinado pra retirar esse absurdo.  

NÃO A MAIS COBRANÇAS. ISSO NAO É ICENTIVAR NADA É DESINCENTIVAR O 

POVO A SAIR. ISSO NAO EXISTE.  

BASTA A POLÍTICAS DE MEDO.  

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 
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Nº: 196s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Gaucho Da Pimenta  
 
CONTRIBUIÇÃO 
Não 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

 

Nº: 197s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Genário Rocha 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Lastimável,  descabido, sem propósito para a comunidade esse projeto que pretende 

cobrar estacionamento nas quadras residências. Mais uma penalização para a 

comunidade que reside no plano piloto e deixa no ar uma interrogação quanto a 

retidão da proposta. Por fim, sou terminantemente contra, quanto esse absurdo.  

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

 

Nº: 198s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Genivaldo Bonfim 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Bom dia  

Sou morador da Asa Sul e sou favorável à cobrança. 

Precisamos desonerar o Estado. Não faz sentindo o estado manter áreas imensas de 

estacionamento, como as existentes no interior das quadras residenciais. 

Gastando recursos públicos cada vez mais escassos, para prover vagas de 

estacionanentos para os moradores que não pagaram por elas. 

Mas antes o governo deveria, oferecer as vagas em licitação, com prioridade de 

compra aos moradores, em caso de empate nas propostas. 

Assim, ofereceria-se 01 vaga para cada unidade habitacional gratuitamente e quem 

necessita-se de mais vagas as compraria numa licitação pública. 

Dessa maneira, as vagas que sobrarem, depois da distribuição das vagas 

gratuitas,  poderiam ser compradas pelos moradores interessados em mais de uma 

vaga. Da maneira mais democrática e justa, através de uma licitação. 
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Depois de feito isso, caso sobrem vagas, poderiam ser disponibilizadas para uso em 

forma de rodízio. 

Genivaldo Bonfim 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. Esclarece-se que não é possível destinar vagas 

públicas a um único cidadão. Não obstante, o Projeto prevê isenção para moradores. 

 

Nº: 199s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Geraldo Aureliano de Barros Correia Junior 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Manifesto-me totalmente contrário ao projeto zona verde. Representa aumento de 

arrecadacao num momento em que a renda dos trabalhadores e o emprego  estão em 

risco. A economia do país totalmente debilitada e os cidadãos não aguentam aumento 

de despesas no orçamento familiar. 

Por favor não aprovem. 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

 

Nº: 200s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Geraldo Eustáquio Moreira 
 
CONTRIBUIÇÃO  
Eu, abaixo qualificado, SOU CONTRÁRIO ao Projeto Zona Verde, pois não acredito 

na proposta e penso que seja somente mais uma forma de arrancar dinheiro do 

trabalhador! 

Que o GDF corte dos altos salários de seus cargos comissionados! Sabemos que o 

Estado tem dinheiro para tal! 

Com os melhores cumprimentos,  

Prof. Dr. Geraldo Eustáquio Moreira 
Lattes: http://lattes.cnpq.br/8911881624400864 
Grupo de Pesq.: http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/3747828041195890 
 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

 
Nº: 201s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Geraldo Eustáquio Moreira – Condomínio do 
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Edifício Rio Jaguaribe SQN 316, Bloco “D” 
 
CONTRIBUIÇÃO  
Prezados/as,  

Enquanto Síndico deste Condomínio Rio Jaguaribe, dados ao fim do texto, venho 

expressar que somos CONTRÁRIOS ao Projeto Zona Verde.  

Com os melhores cumprimentos, 

Geraldo Eustáquio Moreira 
Gestor Condominial 
        Condomínio do Edifício Rio Jaguaribe 
SQN 316, Bloco "D", CEP 70.775-040 
 Fone: (61) 3274-0342 
CNPJ: 03.636.412/0001-00 
 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 202s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Geraldo Eustáquio Moreira – Prefeitura da SQN 316 
 
CONTRIBUIÇÃO  
Prezados/as, anexo segue o arquivo com o posicionamento desta Prefeita quanto ao 

Projeto Zona Verde! 

Com os melhores cumprimentos,  

Geraldo Eustáquio Moreira - Prefeito 

Prefeitura da SQN 316 
SQN 316 Bloco D Térreo 
Asa Norte - Brasília/DF 
CEP: 70.775-000 
Período Administrativo: 01/11/2019 a 30/04/2021 
 
Formulário de Contribuição 

POSICIONAMENTO SOBRE ESTACIONAMENTO PAGO NAS ÁREAS PÚBLICAS 

Vimos manifestar nosso posicionamento contrário a cobrança de estacionamento nas 

áreas públicas do DF, notadamente nas quadras da ASA NORTE e ASA SUL, sejam 

nas áreas comerciais externas ou nas áreas internas de moradia.  

O GDF não pode impor esse fardo aos cidadãos SEM ANTES garantir um sistema 

público, integrado e eficiente de transporte coletivo, digno da Capital da República.  

Faz-se necessário a implantação de um sistema radial de mobilidade urbana no DF, 

em direção ao Plano Piloto, utilizando trilhos leves e veículos seguros, leves e 

confortáveis, de forma a favorecer a migração do carro para veículos coletivos, bem 
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como oferecendo qualidade urbanística e paisagística aos seus usuários. Esse 

sistema deve ser baseado na alteração da matriz energética de combustível fóssil 

para energias limpas e não poluentes ambientalmente.  

Entendemos que o modelo de gestão baseado em concessão a iniciativa privada da 

exploração de estacionamentos é desnecessário, imprudente e oneroso, visto que os 

investimentos para a implantação das vias públicas e demarcação das vagas já foram 

realizadas pelo GDF ao longo da construção de Brasília até os dias atuais. Faz- se 

necessário sim, o desenvolvimento de estudos para a constituição de um Órgão 

Publico que se configure em uma Autoridade Única Organizadora do Transporte e 

Mobilidade na Brasília Metrópole, que planeje e execute uma integração dos vários 

modais de transporte internos no Distrito Federal e com as cidades do entorno.  

Precede quaisquer estudos de cobrança de estacionamento no Plano Piloto a 

realização de investimentos e a implantação prioritária e urgente dos seguintes 

projetos: 

• Expansão do Metro até o final da Asa Norte e sua continuidade por meio de VLT 

para as cidades na região norte do DF. 

• Implantar o VLT na W3, L2 e Eixo Monumental, ambos de forma circular, mas 

integrado, substituindo completamente os Ônibus, que deverão se deslocar para 

outras vias. 

• Executar o previsto no programa "Brasília Integrada" do BID/GDF, que propõe 

“Terminais de Integração Metrô/VLT/Ônibus/Automóveis” nas pontas das Asas Sul e 

Asa Norte, com amplos estacionamentos gratuitos; 

• Implantar uma rede transversal de micro-ônibus elétricos de vizinhança (cruzando o 

Plano Piloto no sentido Leste-Oeste) ligando as quadras, desde 800 às quadras 900. 

• Completar e integrar as ciclovias e ciclo faixas, construindo bicicletários em praças 

e pontos de ônibus, edifícios públicos e comerciais e fortalecer sistema compartilhado 

de bicicletas e patinetes. 

• Quanto ao transporte individual, incentivar alternativas sustentáveis e 

compartilhadas.  

O agravante dessa proposta de Zona Verde, além da privatização dos 

estacionamentos públicos, é a terceirização da fiscalização e aplicação de multas 

também aparentemente ser privatizada. Isso impediria a reversão desses recursos 

para apoio a execução de projetos inovadores de REESTRUTURAÇÃO do sistema 

de transporte do Distrito Federal e de sua Área Metropolitana. Essa privatização dos 

estacionamentos públicos com terceirização da fiscalização e cobrança de multas 

trará pesado ônus e transtornos aos moradores do DF e região que se deslocam 

diariamente ao centro da capital.  

Trará, ademais, custo cruel ao orçamento familiar dos assalariados já obrigados a 

manter oneroso carro individual e a enfrentar penosos congestionamentos, devido à 
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ausência de transporte coletivo decente pela omissão do poder público, ao longo de 

décadas.  

Por todos os motivos, somos CONTRÁRIOS ao Projeto Zona Verde! 

Prof. Dr. Geraldo Eustáquio Moreira – Prefeito da SQN 316 
 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a contribuição. 
Cumpre diferenciar privatização de concessão, como foi explicado na Audiência 

Pública. 

Com relação às quadras residenciais, destaca-se que o Projeto prevê cobrança 

apenas em horário comercial e isenção para moradores, com objetivo de inibir que 

automóveis estacionem nas quadras residenciais para acessar as comerciais, como 

já ocorre hoje em muitas quadras. 

O Projeto não prevê terceirização da fiscalização, mantendo todos as prerrogativas 

do Poder Público, conforme foi explicado na Audiência Pública. 

Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

 

Nº: 203s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Geraldo Magela Lopes de Freitas 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Eu, Geraldo Magela Lopes de Freitas, cpf 514.188.006-00 sou totalmente contrário ao 

projeto da zona verde da forma apresentada, principalmente na parte referente à 

cobrança de estacionamento em áreas residenciais no plano piloto. 

Antes de iniciar qualquer projeto de cobrança em áreas residenciais, faz-se necessário 

o GDF prover sistema de transporte público eficiente e com capilaridade de atender 

toda a população. Por exemplo, o metrô deveria atender Asa Norte e chegar até 

sobradinho. O BRT deveria ser implantado e cobrir todo o plano piloto. 

Além disso, a questão de um veículo por unidade habitacional é totalmente inviável, 

pois é muito comum famílias que residem em apartamento de 3 quartos terem 3 ou 

mais veículos. Seria imprescindível que todos os moradores pudessem ter franqueado 

o estacionamento em seu local de residência. Observem que, da forma proposta, o 

carro nem mesmo poderá ficar estacionado em casa para que o morador use o 

transporte público, pois ele seria cobrado da mesma forma.  

RESPOSTA 
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A SEMOB agradece a contribuição. 
Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 
Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

 

Nº: 204s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Gersony Volpe 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Digo Não a esse projeto de cobrança de taxa pela utilização dos estacionamentos 

residenciais e comerciais de nossa Brasília 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 205s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Gerti Egler 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Digo NÃO! O projeto é indecente e perverso! 

No caso da cobrança de estacionamento na pauta de mobilidade me manifesto contra 

a cobrança de estacionamento nos moldes propostos... 

Antes de cobrar por estacionamento o GDF deve oferecer transporte e locomoção de 

qualidade  por todo o DF.   

A oferta atual está longe de atender as necessidades da população.  

Gerti  Egler 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 206s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Gervasio Bandeira 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Sou contra esse absurdo. 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 207s 
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NOME DO CONTRIBUINTE:  Getúlio Flores 
 
CONTRIBUIÇÃO 
SOU CONTRA A COBRANÇA DE ESTACIONAMENTO em área pública, 
principalmente no interior das quadras residências, dentre inúmeros outros 
motivos, pelos seguintes:  

- acaso implementada, grande parte dos moradores dessas áreas irá se desfazer de 
seus veículos;  

- o reflexo disso será danoso à própria arrecadação do GDF, perderá receitas diretas 
incidentes sobre os combustíveis, sobre a venda de pneus, peças de reposição, etc. 
e indiretas com a redução de oportunidades de trabalho nas lojas de autopeças, 
oficinas mecânicas, etc;  

- se tal perda de arrecadação for compensada com a nova taxa, ainda assim entendo 
que a população não merece, nem ser onerada dessa forma tão pouco sofrer todo 
esse brutal desarranjo no seu dia-a-dia, e, se houver aumento de arrecadação, pior 
ainda, não é momento para se falar nisso;   

- além do que, acaso implementada uma medida nessa linha, criaria um desarranjo 
geral no modo das pessoas resolverem suas atividades diariamente, pois poucos irão 
concordar em gastar, a mais, cerca de R$5.800,00 ao ano para manter um bem que 
continuará se depreciando e exposto às ações da natureza;  

- tal medida criará além disso, dificuldades para aqueles que necessitam utilizar o seu 
próprio veículo para trabalharem, porquanto nem todos dispõem de condições 
financeiras para suportarem essa absurda oneração, seja para mantê-lo próximo à 
residência ou em deslocamento,   

- esse fato fica agravado também em razão da deficiência, quantitativa e qualitativa, 
do transporte público;  

- essa medida só traria benefício a uma categoria, a dos prestadores de serviços de 
transporte alternativo, além é claro, das empresas que iriam oferecer esse serviço à 
população, estas as mais beneficiadas.  

Em breve apanhado, é o que penso sobre essa possível cobrança.  

Esta é a colaboração que ofereço.  

Att.  

Getúlio M. Flores  

OAB-DF 18.693  

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 208s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Giovanni Silva 
 
CONTRIBUIÇÃO 
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Boa noite, 

Sou morador do Sudoeste e tomei conta da potencial implementação da Zona Verde 

em Brasília no dia de hoje, dia 30. Eu gostaria de deixar meu comentário acerca do 

projeto, pois acho importante. O impacto da implementação desse projeto pode ser 

desastroso aos residentes e visitantes da cidade, visto que como não há espaço de 

estacionamento suficiente para os carros nas quadras comerciais, tanto das Asas Sul 

e Norte quanto no Sudoeste. Essas quadras não possuem infraestrutura para atender 

a todos os consumidores que buscam produtos e serviços, logo estes tem q utilizar as 

quadras residenciais para conseguir fazer suas compras visto que não existe outro 

local para estacionamento nos arredores. Portanto, se essa taxa de 5 reais para 

Sudoeste e 2 reais para as Asas for implementada os consumidores irão começar a 

se perguntar se realmente vale a pena pagar esse extra “apenas” para consumir algo 

podendo reduzir consideravelmente o consumo e consequentemente a economia 

destas regiões. Logo, é necessário q isso seja algo levado em consideração visto que 

pode afastar potenciais clientes ainda que o governo obtenha ganhos temporários 

pós-pandemia, mas se isso for extendido para o longo prazo os resultados podem ser 

desastrosos. Eu fiz uma pergunta a meus amigos e familiares (Moram no Sudoeste, 

Lago Norte, Lago sul e Asa Sul) e todos foram contrários à esta eventual mudança, 

visto que teriam que, através de uma conta rápida, desembolsar cerca de 10 a 20 

reais diários apenas para cobrir estes gastos sem potencial retorno deste dinheiro por 

parte do governo, com a melhoria das vagas ou das ruas. Por conseguinte, acredito 

que seria melhor o governo rever suas ações, visto que ele está aqui para auxiliar a 

população e promover o crescimento de todos. Agradeço desde já a consideração. 

Att, Giovanni Silva 

 
RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 209s 
NOME DO CONTRIBUINTE: Gisele Araujo. 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Sou moradora da SQS 213. Sou CONTRÁRIA à instituição do projeto Zona Verde. 

Voto NÃO ao projeto, as vagas de estacionamento devem continuar públicas e 

gratuitas. 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 210s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Gisele Fernandes 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Se houvesse transporte público decente, eu seria favorável. Mas não há. Esse projeto 

é absurdo!! Ficarão marcados e nunca mais receberão votos. Lembraremos disso 

Relatório Anexo - Contribuições e Respostas (Rev Site) (53442389)         SEI 00090-00014697/2020-22 / pg. 426



 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 211s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Giselle Santos 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Absolutamente contra a cobrança de estacionamento na área residencial. Isso é um 

absurdo! 

Giselle 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 212s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Glaucius Penga 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Bom dia meu nome e Glauicus Penga sou da Empresa Megatronica e estou 
acompanhando a consulta pública pelo youtube.  
E possivel disponibilizar os documentos por e-mail ou um link ? 
 
Atenciosamente 
 
Glaucius Penga 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 

Todos os documentos estão disponíveis em http://www.semob.df.gov.br/audiencias-

publicas/ 

 

Nº: 213s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Glenio Bastos Dettmar 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Me posiciono CONTRA a cobrança de estacionamento nas áreas residenciais do 

plano piloto. 

Atenciosamente 

Glenio Bastos Dettmar 
QRSW 2 bloco B 10 apt 202 
Sudoeste  
 
RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 
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Nº: 214s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Gleno Ervandil Faria da Costa 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Sou contra. A área é pública, de direito público. Assim sendo, amanhã teremos que 

pagar pelo ar que respiramos. Basta o uso abusivo dos pardais. 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 215s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Gracy Lima de Oliveira 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Venho aqui demonstrar minha revolta nessa mudança de conduta em relação à 

política de mobilidade do DF. Acho até viável a zona verde em área comercial, mas 

em área residencial é desonestidade e revoltante! 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 216s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Guilherme Resende 
 
CONTRIBUIÇÃO 
É um absurdo este projeto!!!! 

Não!!! 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 217s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Guillermo Santana 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Prezado Senhor 

Meu nome é Guillermo Santana, sou sindico profissional de dez condomínios nas 

quadras 406, 407 e 408 e represento centenas de famílias que moram nessas quadras 

e que hoje estão  vendo uma vez mais seus direitos irem por água abaixo só para 

favorecer um pequeno grupo que não mora nessas quadras e que vão lucrar com a 

privatização das vagas públicas. Somos contra, Por muitos anos as quadras 400 vem 

sendo desatendidas pela diversas administrações. Quem a mantido essas vagas são 

os condomínios e comércios da região que fazem a pintura, manutenção, segurança 

e limpeza delas. Por direito essas vagas pertencem aos moradores da região e não 

às pessoas de fora que só querem lucrar e que moram em casas com oito vagas de 

garagem privativas e que não sabem o que é depois de 8 horas de trabalho percorrer 

a quadra para estacionar seu carro numa vaga porque nenhum desses condomínios 
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tem vagas públicas para todos moradores menos ainda para visitantes e familiares. 

Essas pessoas que estão propondo essa lei desumana (que priva ao moradores de 

seu direito mais elementares) não fizeram nenhum estudo nem participaram das 

assembleias dos condomínios nas quais os moradores brigam pelas poucas vagas 

que existem... certamente os autores desse projeto de lei não têm esse problema, eles 

têm suas vagas privadas garantidas, como têm garantida suas vagas nos prédios 

públicos mas essas pessoas que moram nas 400 precisam das vagas e o valor 

absurdo que estão propondo vai ser tirado da comida dessas famílias que já pagam 

impostos muito elevados. NOS MORADORES DA ASA SUL QUE MORAMOS NAS 

QUADRAS QUATROCENTOS SOMOS CONTRA DA PRIVATIZAÇÃO DAS VAGAS 

PUBLICAS   

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 
 

Nº: 218s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Gustavo Pascoal 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Bom dia, 
gostaria de deixar meu voto NÃO a cobrança de estacionamento no interior das 
quadras residenciais. 
 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 219s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Guto Araujo 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Não concordo com o projeto 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 220s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Gyselle Macoski Leite.  
 
CONTRIBUIÇÃO 
Prezados 

É triste quando um governo insiste em prejudicar a grande maioria dos cidadãos de 

uma cidade para privilegiar uma minoria com interesses duvidosos.  
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Como pode o GDF abrir mão da  fiscalização de veículos e receitas em detrimento de 

um contrato obscuro com empresa privada que só vai extorquir os habitantes de 

Brasília, sem agregar nada à cidade e seus habitantes? 

Os cidadãos de Brasília querem mais mobilidade urbana, sim,  mas sem que para isso 

paguem para trabalhar, visto a previsão de terem que pagar R$5,00 por hora de 

estacionamento diário em seus locais de trabalho e mais R$ 2 reais por hora para 

deixarem seus carros estacionados próximos à sua residência. Já fizeram as contas 

de quanto isso vai custar para nós, trabalhadores e chefes de família? 

Antes de nos obrigar a abandonar nossos veículos, o GDF precisa investir na melhoria 

e integração do transporte público da cidade, que é um dos mais caros e precários do 

país! 

Os representantes do povo precisam parar de roubar e tripudiar com os contribuintes 

que colocaram vocês aí para nos representar! 

Esse projeto não pode ser implantado dessa forma torpe na cidade! 

Isso é uma exploração dos contribuintes, uma imoralidade do governante e uma 

afronta às leis de tombamento da cidade. Nossa cidade parque será privatizada para 

uma empresa poder explorá -la, com mais um enriquecimento escuso e sem causa, 

gerando empobrecimento do povo.  

A implantação desse projeto,  significa nos roubar descaradamente! 

Gyselle Macoski Leite.  

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 221s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Hamilton Henriques dos Anjos – Associação 
Comercial da Vila Planalto 
 
CONTRIBUIÇÃO 
 
Sugerimos:  

a)  Que  os IDOSOS/DEFICIENTES tenham o direito de Estacionamento pelo período 

de 30 minutos, somente após esse tempo  sendo cobrado o valor do Estacionamento. 

b) Que nos demais espaços públicos onde não acontecer a ZONA VERDE, seja 

colocadas Placas Informativas com os dizeres: ESTACIONAMENTO PÚBLICO 

GRATUITO- Proibida a cobrança de estacionamento. O Infrator será penalizado 

pela Lei. Este local é monitorado pelo Batalhão da PMDF. 

c) A criação de um Batalhâo da PMDF especializado em fiscalizar tanto a Zona Verde, 

como, especialmente, os locais de Estacionamento Público Gratuito. 

JUSTIFICATIVAS: a) A liberalidade para os idosos/deficientes Estacionar 

gratuitamente por 30 minutos é razoável e justificável. 
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b) O alerta desta informação nestas Placas, servirá na prática   para inibir a famosa e 

impositiva ação da “Extorsão Fácil” (flanelinhas) que comanda “a ferro e fogo”os atuais 

Estacionamentos Públicos Gratuitos, onde só estaciona quem se sujeita a essa 

EXTORSÃO FÁCIL, quem se revolta a pagar,  sofre as devidas e necessárias 

represálias estabelecidas por esses grupos, que dominam tais locais, muitas 

pessoas (principalmente idosos, mulheres, são humilhadas, achincalhadas) tem os 

carros riscados, amassados, com os pneus "estuprados"(furados nas laterais, lesão 

fatal, irrecuperável) e na verdade esses delitos ficam impunes, devido a dificuldade de 

comprová-los. 

c) A criação do Batalhão da PMDF especializada na organização, fiscalização, 

controle e monitoramento, destes locais, Zona Verde-Estacionamento Rotativo, como 

dos Estacionamentos Públicos Gratuito-  será extremamente positiva, acabando, em 

especial, onde, nestes últimos, ocorrem os maiores abusos e imposições, em que a 

população sofre, pois estes locais, estão  “nas mãos”da  Extorsão 

Fácil(flanelinhas)  que  agem de forma totalmente IMPUNES, eles “deitam e rolam”, 

são agressivos e impõe a Lei e a Ordem nestes locais,  isto é público e notório, a mídia 

vem mostrando isso há muito tempo. 

Hamilton Henriques dos Anjos  
Associação Comercial da Vila Planalto 
Presidente- (61) 9 8626-**** 
 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

O Projeto prevê a reserva de vagas especiais, conforme legislação vigente. Já a 
gratuidade precisa ser estabelecida em lei específica. 

A Vila Planalto não está incluída no projeto, tais ações podem ser sugeridas 
diretamente às autoridades competentes. 

Nº: 222s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Helder Rodart 
 
CONTRIBUIÇÃO 
SOU CONTRA A COBRANÇA DE ESTACIONAMENTO PÚBLICO 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 223s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Helena Andrade 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Bom dia, 

Meu nome é Helena Andrade (CPF 025.222.141-95) e sou moradora de Brasília. 
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Gostaria de me posicionar TOTALMENTE CONTRA esse projeto de cobrança de 

estacionamento público! 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 224s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Helena Caixeta 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Prezados, 

Venho manifestar sobre a zona verde que querem cobrar pelos espaço de 

estacionamentos. 

Gostaria que revissem as áreas residenciais, independente de quantos veículos cada 

morador tenha. Cada um com suas particularidades, ñ devemos ser punidos com mais 

um gasto. 

Agradeço antecipadamente. 

Helena 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 225s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Helena Rocha 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Absurdo cobrança de estacionamento: até verde ou qualquer outra cor !! Absurdo !! 

Sou contra !! Absurdo !!! 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 226s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Hellen Santana 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Nao a zona verde. Esse projeto é uma afronta a populacao, vai contra o interesse da 

populacao para beneficiar uma minoria de empresarios. Nao nao nao. Éum espaço 

publico e deve permanecee publico.  

Helleb santana 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 227s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Henrique Dornas 

CONTRIBUIÇÃO 
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Boa tarde, sou contra a privatização das áreas públicas, exemplo: estacionamentos. 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 228s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Herivelto Bronzeado 

CONTRIBUIÇÃO 
Sou contra o projeto de privatização dos estacionamento público 

Prezados, 

Infelizmente estou fora de Brasília. Como faço para votar contra o projeto de 

privatização dos estacionamento público? 

Favor enviar o "link" para que eu possa votar. Obrigado! 

Herivelto Bronzeado  

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Conforme explicado no item 2.1 deste Relatório, não se trata de uma enquete. 

 

Nº: 229s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Hermenegildo Moreno - EYSA Serviços / 
MULTIPARK Estacionamentos 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Formulário de Contribuição 

1) Anexo IV – Plano de Execução do Projeto. De acordo com a documentação 
publicada, entre outros documentos, no chamado Plano de Execução do Projeto 
Anexo IV, que indica que há 4 etapas para implantação do número total de vagas 
(115.736 vagas), é preciso esclarecer o prazo para implantação total do projeto, pois 
neste documento indica 1 ano, mas sem nenhum esclarecimento ou indicação de 
sequência de implantação das áreas. 
 
2) Considerando o  tamanho  do  projeto  que  está  sendo  proposto,  por  número  de  
espaços  a serem regulamentados  será  um dos maiores  projetos  que foram  licitados  
no mundo nas últimas décadas. Nós nos permitimos sugerir que o concurso seja 
dividido em lotes para que:  
 
●  Um  processo  competitivo  pode  ser  assegurado  onde  possa  haver vários  
licitantes  e  com  um  crédito  mínimo  a  nível  financeiro  razoável,  tendo  em  conta  
que  o  município optou pelo pagamento de uma outorga antecipada  
●  Entendemos que deve ser solicitada a solvência técnica mínima, credenciando  
experiência demonstrada em projetos de porte semelhante e alinhados com o habitual 
no setor, e que perdemos em outras licitações como São Paulo.  

Relatório Anexo - Contribuições e Respostas (Rev Site) (53442389)         SEI 00090-00014697/2020-22 / pg. 433



 

●  Propor  que  o  edital  seja  dividido  em  quatro  ou  cinco  lotes  geográficos  
suficientemente equilibrados em termos do número de vagas incluídas em cada um 
deles e  limitar  o  número  de  lotes  nos  quais  o  mesmo  empreendimento  pode  
ser  concedido, reduzindo assim o risco ao município em caso de descumprimento ou 
falha do proponente bem-sucedido.  
●  A  divisão  do  lote  da  licitação  envolve  o  desenvolvimento,  fornecimento  e  
financiamento  pelos  proponentes  bem-sucedidos  de  uma  única  plataforma  
tecnológica para toda a cidade, que seria de propriedade do município e que já provou 
ser um modelo Página 2 de 6 de  sucesso  em  outras  cidades  como  Paris  (3  lotes  
geográficos),  Madrid  (4  lotes geográficos)  ou  na  época  proposta  na  licitação  do  
projeto  do  Rio  de  Janeiro  (2  lotes geográficos). Esta  plataforma  permitirá  que  o  
município  tenha  controle  total  das operações, modifique as tarifas online ou defina 
novos serviços de forma simples e única para todos os operadores e revendedores.  
   
3) Prazo  do  contrato  –  capitulo  2  do  Contrato  de  Concessão.  de  acordo  com  
a documentação  publicada  entre  ele  como  consta no  capítulo  2(9)  do  documento  
do Contrato de Concessão, que prevê que o prazo do contrato seja de 30 anos, 
permitimos sugerir que  o prazo do  mesmo seja fixado  em no máximo  10  anos. 
Entendemos que é mais do que suficiente para garantir a amortização dos 
equipamentos a serem fornecidos na concessão e de subvenções adequadas (ver 
questão 4 abaixo). Acreditamos que um longo período de tempo implica:  
 
●  Risco para o município de obsolescência tecnológica. A velocidade com que as  
tecnologias associadas à mobilidade urbana e, em particular, as aplicáveis à gestão 
de estacionamentos  estão  evoluindo,  significa  que  em  períodos  cada  vez  mais  
curtos  é necessário  renovar  tecnologicamente  os  equipamentos  de  hardware  e  
software associados ao serviço. Caso o município finalmente opte por licitar um 
contrato de longo prazo, propomos  pelo  menos  a  inclusão  de  uma  cláusula  de  
atualização  tecnológica obrigatória  a  cada  5  anos  pelo  proponente  bem-sucedido,  
que  deve  definir  em  sua proposta o investimento que fará em cada uma das 
renovações acima mencionadas.  
 
●  As circunstâncias da mobilidade urbana evoluem a um ritmo muito alto, tanto  
pelo  surgimento  de  novas  soluções  alternativas  de  mobilidade  para  o  veículo  
privado, como as opções de mobilidade compartilhada, patinetes compartilhados, 
equipamentos de mobilidade pessoal ou a revolução que implicará o veículo 
autônomo, juntamente com as novas  necessidades  de  espaços  associados  a  
serviços  como  distribuição  logística urbana , etc. fazer com que a concessão por um 
período de 30 anos represente um alto risco  para  a  cidade,  o  que  poderia  ser  
impulsionado  pelas  demandas  de  reequilíbrio econômico da concessão, como 
resultado das mudanças radicais que terão que ocorrer na regulação da mobilidade.  
 
●  Servem como referencia as licitações para cidades como São Paulo (15 anos  
de concessão), Rio de Janeiro (que foi licitada com prazo máximo de 15 anos) ou 
Madri (que  foi  concedida  por  12  anos)  servem  de  referência. Na  ponta  oposta  
estaria  a concessão  do  contrato  de  estacionamento  de  superfície  da  cidade  de  
Chicago,  que  foi concedido por 75 anos após a concessão inicial de US $ 1 bilhão. 
Este tem sido um dos contratos  mais  controversos  que  foi  concedido  e  envolve  
anos  de  reclamações permanentes dos cidadãos porque o número de espaços 
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regulamentados foi ampliado de forma não planejada e as taxas foram muito 
aumentadas para atender às necessidades de financiamento do projeto. Também 
proporcionou uma grande hipoteca para a cidade, que não pode decidir fazer 
alterações na regulamentação em decorrência das obrigações assumidas no contrato 
de concessão.  
  
4) Concessão  Inicial  do  Contrato:  Os  custos  de  financiamento  e  estruturação  de  
tal projeto  são  bem  conhecidos. A  última  experiência  semelhante  foi  a  licitação  
para  a concessão  de  São  Paulo,  onde  finalmente  o  proponente  bem-sucedido  
teve  que  ser financiado por meio de um IPO, uma vez que não havia instituições 
financeiras dispostas a  financiar  a  concessão  inicial  a  ser  fornecida  pelo  
proponente  bem-sucedido,  nem  foi possível  estruturar  a  transação  por  meio  de  
outros  mecanismos  de  mercado,  como  a emissão de títulos. Entendemos que a 
divisão de lotes e a redução do prazo certamente ajudarão você a ter uma licitação 
com mais livre concorrência, que por si só pode garantir a melhor solução para a 
cidade e permitir estruturar o financiamento de forma mais viável, reduzindo riscos 
para a cidade.  
   
5) Riscos  assumidos  pelo  Concessionário  –  item  28.3  da  Minuta  do  Contrato.    
De acordo  com  as  documentações  publicadas,  incluindo  o  Anexo  III  do  Edital,  
Minuta  do Contrato,  no  Capítulo  VIII  Equilíbrio  Econômico  Financeiro,  na  seção  
28.3  Os  riscos assumidos pelo Concessionário são estabelecidos no item IV "Que a 
variação dos índices ou porcentagens referentes a respeito, evasão, ocupação e 
rotação" são riscos assumidos Página 3 de 6 pela concessionária ". Por outro lado, no 
mesmo documento no ponto 12, Obrigações do poder concedente, não encontramos 
referência ao processamento de reclamações que a administração deve fazer em um 
serviço como o objeto deste Edital. Como é essencial que, quando os cálculos estejam 
sendo realizados para determinar a lucratividade desse tipo  de  serviço,  eles  sejam  
executados  sob  a  premissa  de  que  o  poder  coercitivo  da sanção  será  eficaz  
para  que  as  taxas  de  ocupação  e  respeito  utilizadas  sejam verdadeiras. Se a 
esses dois itens do documento, acrescentamos que, de acordo com o Capítulo III, 
Obrigações das Partes, ponto 11 (xix) do Anexo III, o Concessionário deve pagar  uma  
quantia  de  5%  para  tarefas  de  inspeção  regulatória  e  3%  para  tarefas  de 
inspeção  de  trânsito  (calculado  com  base  na  receita  bruta),  sugerimos  que  a  
Administração tenha a obrigação de processar pelo menos 80% das sanções 
validamente geradas pela concessionária mensalmente, estabelecendo mecanismos  
compensatórios ou  de  reequilíbrio.  Como  alternativa,  planejamos  que  a  empresa  
concessionária  possa imobilizar o veículo para garantir que o pagamento da taxa de 
estacionamento, da taxa de remoção  do  imobilizador  e,  quando  apropriado,  da  
multa  ocorra.  Este  modelo  está funcionando  em outras cidades,  como  na Cidade  
do México,  com um nível de  sucesso muito  importante.  Esse  serviço  de  
imobilização  de  veículos,  dentro  do  capítulo  de inspeção,  seria  aplicado  a  
veículos  que  não  possuem  uma  multa  inicial  de estacionamento,  bem  como  
àqueles que  dobram  o tempo  pago  como multa desde  que são reportados.  
  
6) Cartão de  Morador  –  Apêndice A do  anexo  IV.   De  acordo  com  o Apêndice  A  
do Anexo  IV  Regras  empresariais,  a  figura  do  morador  é  estabelecida  com  uma  
série  de direitos, como a possibilidade de desfrutar de um número de pessoas em 
situação de rua sem especificar o número e sem saber o número de habitantes que 
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estão por distrito para que  a  viabilidade  econômica  do  serviço  possa  ser  
comprometida. Sugerimos  que  esse número  do  habitante  da  regulamentação  seja  
removido  ou  que  o  número  de  vagas  a serem desfrutadas para cada morador seja 
definida ou limitada a 1 e que o número de habitantes por área não possa exceder 
20% do número de locais rotativos. De qualquer forma, como na maioria das cidades 
do mundo, recomenda-se que o morador pague um valor  equivalente  a  R$  90,00  
(noventa  reais)  por  ano  ou  valor  semelhante. Essa renda deve ser da 
concessionária.  
   
7) Item  8.1.2  da  Minuta  do  Contrato.  Reconsidera  a  regulamentação  da  Minuta  
do contrato (inciso  8.1.2)  que determina os requisitos do  poder  público  necessários  
para  a obtenção das licenças e autorizações não indicando que em caso de eventual 
atraso na obtenção de tais licenças a Concessionária terá direito a exigir restauração 
do equilíbrio econômico financeiro. Sugerimos estabelecer limites sobre o impacto de 
tais exigências, de  modo  que  até  determinado,  os  riscos  serão  assumidos  pela  
concessionária,  sendo certo que ao ultrapassar tais limites a Concessionária terá 
direito a exigir a restauração do equilíbrio econômico financeiro.  
   
8) Revisão  do  Item  14.3  e  28.2  (v)  da  Minuto  de  Contrato  para  incluir  a  
responsabilidade do Poder Concedente por danos decorrentes de atos ocorridos após 
a ordem de início.  
   
(9) Item 15.2.1 e 28.2.iii da Minuta do Contrato. Tendo em vista a duração esperada 
do contrato,  reconsidere  se  o  aumento  do  imposto  de  renda  resulta  na  
restauração  do equilíbrio  econômico  da concessão  (item 15.2.1  e 28,2  (iii)). 
Sugerimos estimar  a  carga atualmente suportada por esse imposto e estabelecer até 
que o percentual de variação do imposto  deve  assumir  a  concessionária,  sendo  
que  uma  vez  excedido,  terá  direito  à restauração do equilíbrio econômico.  
   
10) Por favor, revise o item 24.2.2, pois se refere a uma seção (iii) do item 24.1 que,  
salvo erro, não existe.  
   
11) Item  28.3  da  Minuta  do  Contrato.  Este  item  estabelece  que  a  Concessionária  
assume os riscos em relação a limitação do número de vagas. Solicitamos seja 
revisado tal item para que a rensponsabilidade seja compartilhada ou que haja alguma 
forma em Página 4 de 6 que  a  concessionária  seja  ressarcida  por  eventuais  
limitações  no  número  de  vagas realizado por qualquer ente público.  
   
12) Por favor, revise o item 28.3b (xix), pois é inconsistente com o item 8.1.1 e nossa  
proposta incluída na questão 7 acima.  
  
13) Item 34.3 da Minuta do Contrato. Solicitamos a revisão no valor das multas (Item  
34.3  e  no  Item  34.3.1),  conforme  o  valor  mínimo  considerado,  1%  do  valor  
total  do contrato (que é uma multa mínima superior a R$ 23.000.000 (vinte e três 
milhões de reais) é  totalmente  desproporcional. Também  é  desproporcional  que  o  
atraso  no  cumprimento dos  prazos  possa  chegar  a  1%  do  valor  do  contrato  por  
dia. Sugerimos  a  criação  de penalidades  específicas  por  violações  identificáveis,  
em  consonância  com  os  danos causados e, se for o caso, a redução de custos que 
poderia resultar no descumprimento da obrigação.  
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14) Item  36.2  da  Minuta  do  Contrato.  Solicitamos  a  revisão  do  item  36.2  para  
estabelecer que o direito do Poder Concedente de executar a garantia deve ser 
limitado aos casos em que a rescisão traga sua causa em violações da 
concessionária, no máximo nos casos estabelecidos nos itens 36.1 (ii) e (vi).  
  
15) Item 38.3 da Minuta do Contrato. Incluir expressamente entre os conceitos a serem  
integrados à remuneração da concessionária em decorrência do encampamento 
(rescisão de interesse público) (item 38.3) a parte proporcional da outorga inicial não 
amortizada na data da decisão, bem como o previsível da concessionária.  
  
16) Item  40  da  Minuta  do  Contrato.  Esclarecer  se  o  item  40  da  Minuta  do  
contrato refere-se  exclusivamente  à  compensação  que  corresponde  ao  término  
da  concessão (rescisão por descumprimento da concessionária).  
  
17) Itens  41  e  42  da  Minuta  do  Contrato.  Esclareça  que  em  caso  de  rescisão  
pela concessionária  (Item  41)  e  cancelamento  sem  culpa  da  concessionária  (Item  
42)  pelo menos  a  compensação  prevista  no  caso  de  encampamento  (rescisão  
de  interesse público) corresponderá.  
  
18) Entendemos ser inadequado que a câmara de arbitragem seja escolhida pelo 
poder concedente  no  momento  da  disputa  entre  as  partes. Sugerimos  que  haja  
uma  lista  de câmaras  arbitrais  aprovadas  na  Minuta  do  Contrato  e  que  entre  
as  indicadas  seja escolhida  uma  aleatória,  caso  se  apresente  a  necessidade  
durante  a  execução  do contrato  ou  que  seja  estabelecida  desde  o  início  uma  
câmara  arbitral  de  prestígio reconhecido, como o Centro de Arbitragem e Mediação 
da Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CAM-CCBC).   
  
19) Valor Estimado do Contrato. De acordo com a jurisprudência do Tribunal de 
Contas da União na interpretação da legislação aplicável, a base para a definição dos 
requisitos de viabilização econômica e financeira, nos casos de concessão do serviço 
público, deve limitar-se ao montante de investimentos previstos para a implantação 
da concessão, o que é  coerente  com  o  objetivo  da  habilitação  (para  comprovar  
a  capacidade  econômica  do futuro  proponente  bem  sucedido)  sem  estabelecer  
barreiras  de  entrada  que  limitem  a concorrência  efetiva,  impedindo  a  participação  
de  um  amplo  universo  de  potenciais proponentes. No caso em questão, uma vez 
que é o subsídio estimado para o longo prazo da concessão muito alta, considerando 
que o valor contrário à jurisprudência consolidada significa limitar a concorrência 
desnecessariamente.  
 
20) Limitação no número de empresas consorciadas. Esclarecer as razões para limitar  
o  número  de  empresas consorciadas a  3  e reconsidere  se  tal  opção não  constitui 
uma limitação desnecessária à concorrência, especialmente se o contrato não for 
dividido em lotes, o que entendemos ser ideal. 
  
21) Qualificação  técnica. Por  favor,  revise  ou  explique  com  mais  detalhes  os  
itens 15.9.7 e 15.9.9 do Edital para garantir que eles não sejam contraditórios ou 
redundantes uns  com  os  outros,  na  medida  em  que  ambos  regulam  a  aceitação  
da  experiência credenciada por meio da participação em consórcios, apesar de 
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referirem o item 15.9.7 ao credenciamento de solvência por meio de empresas 
controladas ou controladoras.  
  
22) Qualificação econômica. De acordo com a interpretação consolidada do artigo 31  
da Lei 8.666, não é possível exigir como critério de classificação econômica um  
determinado valor dos ativos líquidos dos proponentes e, ao mesmo tempo, uma 
garantia de proposta, limitando desnecessariamente a concorrência.  
   
23) Credenciamento de qualificações econômicas. Uma vez permitida a participação 
de empresas  estrangeiras  (item  7.1  e  15.7  (v)  Edital),  confirme  que  para  fins  
de credenciamento dos ativos líquidos requeridos, nos casos em que a empresa 
estrangeira tenha estabelecido uma filial no Brasil, poderão ser utilizadas 
demonstrações financeiras e contábeis do país estrangeiro.  
  
24) Esclareça que os itens 24.3, 24.4 e 24.5 do Edital, apesar de estarem no item 24  
Garantia de desempenho do contrato, não se referem à constituição dessa garantia, 
mas aos  mecanismos  de  garantia  de  financiamento  que  o  futuro  proponente  
bem  sucedido pode oferecer aos financiadores.  
  
25) O  item  21.1.1  da  Minuta do  Contrato ("Subcontratação")  Establece que  não  
será permitida  a  subcontratação  sequer  parcial  de  Serviços  relativos  às  
atividades-fim da CONCESSÂO, mas  é permitido contratar terceiros  para 
“desenvolvimento  de  atividades acessórias,  inerentes  ou  complementares  aos  
Serviços”. É  necessário  especificar  as atividades consideradas relevantes e quais 
são auxiliares?  
  
26) O item 29.9 da Minuta do Contrato (dentro do item relativo ao "Recomposição do  
equilíbrio  Econômico-Financeiro") afirma  que o  direito  ao reequilíbrio  só surge  
quando  o impacto é relevante, estabelecendo que um desequilíbrio equivalente a R$ 
2.364.099,47, equivalente  a  uma  milionésima  parte  do  valor  do  contrato,   é  
considerado  impacto relevante; Consideramos adequado que esse montante seja 
revisto, na medida em que foi estabelecido  “valores  excessivos”,  descompensando  
os  riscos  assumidos  pelas  partes, especialmente na medida em que as multas por 
descumprimento são fixadas em valores muito maiores, desequilibrando 
injustificadamente os riscos assumidos. Propomos reduzir esse montante para R$ 
200.000 Reais.  
  
27)  O  item  22.1  (iii)  da  Minuta  do  Edital  contém  um  erro  tipográfico,  definindo  
a quantidade  da  Outorga  inicial  em  escrita  em "setenta e  oitenta  e  cinco  milhões  
e oitocentos mil reais", quando deveriam ser “setecentos"  
  
28)  Item  4.2  e  11.1  ii  e  iii  do  Anexo  III  -  Minuta  do  Contrato.  Neste  item  esta  
Administração  aborda  a  questão  relativa  a  exclusividade  dos  serviços.  Solicitamos  
esclarecer a não exclusividade dos serviços e, se possível, reidigir tal item de forma 
que não seja ou não pareça ser dúbio.  
  
29) Item 27 do Anexo III – Minuta do Contrato. A primeira vista soa no mínimo estranho  
que  a  empresa  designada  para  ser  certificadora,  responsável  por  auxiliar  o  
Poder Concedente  a  realizar  a  fiscalização  geral  da  Concessão,  seja  contratada  
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pela  própria Concessionária.  Solicitamos  esclarecimentos  detalhados  de  quais  
requisitos  a certificadora deverá ter para ser reconhecida como tal.  
  
30) Item 28.2 e 4.2 do Anexo III – Minuta do Contrato. Este item dá o rol de hipóteses  
em que caberá o recomposição do equílibrio economico financeiro. Contudo não 
verificamos como hipótese de recomposição a questão trazida no item 25 acima que  
aborda a não exclusividade dos serviços. É fato que o funcionamento de 
estacionamentos privados juntamente com estacionamentos rotativos, por si só, são 
capazes de gerar divisão de usuários com a consequente divisão de receitas o que, 
pode gerar, a diminuição de receita para a Concessionária. A defes para tal fato é que 
a concorrência particular. Mas neste processo o Poder Concedente inicia o processo 
reconhecendo a possibilidade de que outra/outras empresas poderão operar 
estacionamentos em áreas ‘públicas’ em clara concorrência com a Concessionária 
signatária deste Contrato. Pergunta-se: Por conta de tal fato não haveria esta 
Concessionária motivo para solicitar recomposição do equilíbrio econômico 
financeiro? Se sim, solicitamos seja adcionado um item mais à cláusula 28.2. 
 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a contribuição. 
Foram acatadas sugestões para refinar proposta de implantação do Projeto. 
Com relação à estruturação da concessão em mais de um lote, em análise 
comparativa com outros processos de concessão de estacionamentos rotativos 
verificou-se que não é habitual, a exemplo da recente modelagem adotada pelo 
Munícipio de São Paulo, com quantitativo de vagas similar ao do DF. Não obstante, 
esse aspecto poderá ser melhor avaliado nas próximas etapas do projeto. 
Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 
Foram acatadas as sugestões para reavaliar regras para participação na licitação e 
regra para Valor do Contrato. 
Foi acatada a sugestão de reavaliar definição dos valores de outorga fixa e variável. 
A Lei 8987/95 veda o reequilíbrio devido a alteração no Imposto de Renda. 
As cláusulas detalhadas serão reavaliadas, e aprofundada sua avaliação jurídica. 
Serão corrigidos os erros formais. 
 

Nº: 230s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Hermes Oliveira 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Muitos de nós, moradores, dependemos única e exclusivamente das ruas para deixar 

nossos carros, tanto no trabalho quanto em casa, e devido aos poucos ônibus que 

atendem a cidade, o q piora e muito no fim de semana, ainda temos q ter mais de um 

veículo para poder trabalhar. Deixamos nossos veículos nas ruas por ser nossa única 

opção. Tal cobrança trará prejuízo a quem depende dessas vagas. Não compliquem 

ainda mais nossa situação, que já encontra-se delicada por conta do covid e das atual 

situação do país.  

RESPOSTA 
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A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 231s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Hérycka Rocha 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Prezados senhores, a não ser que todos os valores recebidos em virtude da 

concessão sejam revertidos para a melhoria do transporte público e que seja vista a 

questão dos trabalhadores e moradores das áreas, não vejo como esse projeto possa 

ser do interesse da população. 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Com relação à destinação dos recursos, foram acatadas as contribuições, conforme 
item 2.2 deste Relatório, para que se proponha adequação da legislação distrital à 
Política Nacional de Mobilidade Urbana de forma que os recursos arrecadados em 
concessões de mobilidade sejam direcionados a investimentos no próprio sistema de 
mobilidade. 
 

Nº: 232s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Hilton Barbosa 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Sou contra. É só mais um jeito de estorquir a população 

RESPOSTA  
 
A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 233s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Humberto Coelho 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Totalmente contra 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 234s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Igor Antunes Bessa 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Somos a favor que o GDF estabeleça uma política de mobilidade urbana sustentável, 

que priorize o transporte público e a adoção de novas matrizes energéticas em 

substituição aos combustíveis fósseis. 

 

Acreditamos que seja imperativo a extensão do metrô para a Asa Norte. 
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Bem como essa política de mobilidade a ser executada pelo GDF deve: 

 

• implantar o VLT na W3 e L2, 

 

• construir os Terminais de Integração Metrô/VLT/Ônibus/Automóveis nas pontas das 

Asas Sul e Norte, com amplos estacionamentos gratuitos, 

 

• implantar uma rede transversal de ônibus de vizinhança (cruzando o Plano Piloto no 

sentido Leste-Oeste) ligando as quadras 800 às quadras 900, 

 

• incentivar a criação de um sistema de automóveis compartilhados, presentes em 

algumas cidades do mundo e do Brasil. 

 

Depois dessas iniciativas é que viria como um sistema de cobrança dos 

estacionamentos públicos, e somente onde for necessário, pode trazer harmonia no 

trânsito, retirar veículos nas ruas e garantir uma mobilidade urbana eficiente e 

sustentável. 

 

Inverter esse processo é criar mais um fardo para a sociedade pagar, sem termos o 

retorno de um bom sistema de mobilidade urbana 

Igor A. Bessa 
61 8448.**** 
 
RESPOSTA 

A SEMOB agradece a contribuição. 
Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

 

Nº: 235s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Ilka Melo Rosa Amaral 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Não  concordo! Sou totalmente contra a privatização dos estacionamentos públicos. 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 236s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Ilka Patrícia de Brito Barrozo Amatuzzi Teixeira 
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CONTRIBUIÇÃO 
Privatizar as vagas de estacionamento público de Brasília é de muita perversidade 

com os brasilienses.  

NÃO! 

Não a esse projeto enganoso orquestrado pelo GDF para arrancar mais dinheiro do 

trabalhador. 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 237s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Inez Campos 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Não ao projeto zona verde! 

Já pagamos impostos demais! Chega!!! 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 238s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Iracema de Castro  
 
CONTRIBUIÇÃO 
Vota não contra o projeto de cobrança de estacionamento em vagas públicas 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 239s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Iracema Pontes 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Não permita mas essa exploração 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 240s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Irene Calaça 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Sou residente da Asa Sul e discordo da cobrança de taxação.  Famílias estão 
perdendo renda com a pandemia e não têm condições de arcar com mais taxas, sem 
contrapartida do poder público. 
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Em países europeus, por exemplo, são criados estacionamentos pagos 
subterrâneos (em baixo das grandes vias) . Fica sugestão que não alteraria a área 
tombada da cidade nem oneraria a população. 
 

Att 

Irene Calaça. cpf 677.325.690-91 

 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 241s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Irlanda Rosal 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Qual a justificativa para a implantação do projeto de implantação do estacionamento 

rotativo, conhecido por Zona Verde, em áreas públicas do Distrito Federal, 

PRINCIPALMENTE NAS ÁREAS RESIDENCIAS ? 

Solicito os seguintes esclarecimentos: 

Apêndice C Anexo IV - Memorial Descritivo 

LOCALIZAÇÃO MANCHAS DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO E LINHAS DE 

TRANSPORTE FERROVIÁRIO E BRT 

 

Foto de satélite ilegível. Não há descrição exata dos locais onde haverá a irregular 

cobrança de ocupação de estacionamento público, na asa norte, por exemplo. Como 

será definido para a áreas mistas. Ex. SCRN? 

 

CARTÃO MORADOR – Restrições absurdas, que ofendem vários princípios 

constitucionais e infraconstitucional. Um deles é o direito de ir e vir (veículos sem 

restrição no Detran e na SEEC) da livre escolha (Carro apenas com placas do DF). 

Irão obrigar o cidadão que reside no plano piloto a fazer transferência do domicilio do 

veículo????  

O que é SEEC?  

CADASTRAMENTO: O edital exige que os veículos serão isentos por 12 meses, 

devendo ser renovado anualmente. E absurdamente, a PLACA DEVE SER DO DF??? 

E ainda, NÃO POSSUIR PENDÊNCIA JUNTO AO DETRAN. Para ter direito a 

estacionar próximo a minha residência, não posso ter uma multa, por exemplo no 

Detran. Qual é a correlação? O que fundamenta essa exigência? 

Os estudos de levantamento apresentados para o Plano Piloto (Asa Sul e Asa Norte) 

demonstra uma intensa manipulação das informações, a fim de caracterizar 

irregularidades nos locais. Por exemplo: SCN 116 norte. 

Quem atesta que os levantamentos realizados não foram manobrados para “justificar” 

a concessão? Quem realizou o estudo que apresentou como resultados os 

levantamentos das vagas públicas e suas condições? 
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Minuta de Edital 

 

4. VALOR ESTIMADO DO CONTRATO 

4.1. O VALOR ESTIMADO DO CONTRATO é de R$ 2.364.099.470,98 (dois bilhões, 

trezentos e sessenta e quatro milhões, noventa e nove mil, quatrocentos e setenta 

reais e noventa e oitos centavos), na data base de Abril de 2020, correspondente à 

soma da RECEITA TARIFÁRIA estimada ao longo da execução da CONCESSÃO na 

implantação, trazidos a valor presente. 

 

Sobre o Valor estimado. Está considerando o total de 360 meses. Qual será a 

destinação desse valor? Que benefícios retornará a sociedade em troca da ocupação 

dos espaços públicos 

5. PRAZO 

5.1. O prazo de vigência do CONTRATO é de 360 (trezentos e sessenta) meses 

contados da ORDEM DE INÍCIO, em conformidade com o CONTRATO. 

 

Por que a concessão será de 360 meses? Qual será o montante investido pela 

empresa ganhadora para justificar o prazo de 360 meses de monopólio sobre os 

estacionamentos? 

 

Onde estão os estudos que demonstram que esse é o prazo para que o investimento 

da concessionária seja quitado. 

 

Em que consiste e sob qual justificativa haverá a “TARIFA DE REMUNERAÇÃO”: É o 

valor pecuniário a ser pago à CONCESSIONÁRIA, pela prestação dos SERVIÇOS, 

nos termos do EDITAL e do CONTRATO.  Item 16.4 do Edital. 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 
Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 
Foram acatadas as sugestões para redução do prazo da concessão. 
Serão revisadas as manchas de localização das vagas de estacionamento. 
SEEC é a sigla para a Secretaria de Economia do DF. 
Com relação à destinação dos recursos, foram acatadas as contribuições, conforme 
item 2.2 deste Relatório, para que se proponha adequação da legislação distrital à 
Política Nacional de Mobilidade Urbana de forma que os recursos arrecadados em 
concessões de mobilidade sejam direcionados a investimentos no próprio sistema de 
mobilidade. 
A tarifa é o pagamento pela prestação de serviços públicos. 
 
Nº: 242s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Isabela Galvão Diniz 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Prezados 

Venho apresentar minha discordância com a cobrança de estacionamento nas áreas 
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residenciais do plano piloto. 

Acredito que o transporte público no DF ainda é muito deficiente e necessitamos usar 

o carro em muitas situações. 

Atenciosamente 

Isabela Galvão Diniz 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 243s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Isabella Paz 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Prezados Senhores, 

sou TOTALMENTE CONTRA a privatizado de estacionamentos públicos em 

BRASILIA, 

em função de ja pagar excessivos TRIBUTOS ao GDF! 

Isabella Cristina Coelho Campos da Paz 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 244s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Isadora Coppetti Alvarez 
 
CONTRIBUIÇÃO 
eu Isadora Coppetti Alvarez, RG 3056705 DF CPF 020.371.261-28 moradora da asa 

Sul me posiciono CONTRA o prejeto ZONA VERDE nos bairros de Brasília.  

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 245s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Ivelise 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Não é hora de implementar a Zona Verde! 

Esse tipo de iniciativa é louvável, mas nas cidades que já tem uma boa estrutura de 

transporte coletivo.  

Cadê o metrô integrando a cidade? 

Os estacionamentos das comerciais do plano piloto são insuficientes, não é preciso 

estudo nem investigação aprofundada para essa percepção.  

A integração territorial da cidade é péssima. Quem mora no plano será penalizado. 

Quem não mora no plano será duplamente penalizado. 
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Políticas públicas de melhoria de transporte devem ser adotadas. 

Atenciosamente,  

Ivelise 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 246s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Ivete Panerai  
 
CONTRIBUIÇÃO 1 
Contribuição na consulta zona verde 

CONTRIBUIÇÃO 2 
Formulário de Contribuição 
Isenção do pagamento para estacionar em vagas especiais para pessoas portadoras 
de deficiências. 
 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a contribuição. 

O Projeto prevê a reserva de vagas especiais, conforme legislação vigente. Já a 
gratuidade precisa ser estabelecida em lei específica. 
 

Nº: 247s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Ivo Montenegro 
 
CONTRIBUIÇÃO 1  
Como cidadão e eleitor sou contra esse projeto de privatização. 

CONTRIBUIÇÃO 2 
O CORONAIMPOSTO está sempre tentando infectar o contribuinte. Cuidado!!! Ele é 

muito contagioso. Agora está tentando infectar o contribuinte do DF com a cobrança 

de vagas públicas. Onde está o processo para a escolha da melhor proposta?????? 

CONTRIBUIÇÃO 3 
Sou contra a implementação do projeto de zona verde. Primeiro o GDF deve oferecer 

um transporte público de qualidade e livre do CORONAVÍRUS. 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 248s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Jacqueline 
 
CONTRIBUIÇÃO 
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SOU CONTRA A COBRANÇA DE ESTACIONAMENTO em área pública, 

principalmente no interior das quadras residenciais. 

Absurdo! 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 249s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Jacqueline Ribeiro 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Não concordo com o Projeto Zona Verde. 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 250s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Janete Araujo Da Silva 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Não ao projeto Zona Verde! 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 251s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Janice Fernandes 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Um completo absurdo a cobrança nas áreas residenciais. 
E para variar as famílias de maior poder aquisitivo, que tem garagem nos prédios 
serão beneficiadas. 
Estsmos passando por uma pandemia, com muitas famílias perdendo rendimentos e 
o governo quer aumentar tributos. Inaceitável. 
Janice Fernandes 
 
RESPOSTA 
 
A SEMOB agradece a manifestação. 

Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 
 
Nº: 252s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Janice Rodrigues do Prado 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Eu acredito que antes de implantar a cobrança das vagas públicas, é necessário 

incrementar a qualidade do transporte público.  Isso incluí a quantidade e qualidade 

dos ônibus, metrô e também as áreas de acesso e pontos de embarque.  
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Vejo como mais uma maneira de onerar o contribuinte sem o benefício em 

contrapartida.  

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

 

Nº: 253s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Jeannette Machado 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Senhores, 

 

O CCAS e o CCAN defendem que o GDF estabeleça uma política de mobilidade 

urbana sustentável, que priorize o transporte público e a adoção de novas matrizes 

energéticas em substituição aos combustíveis fósseis e consideram que, a exemplo 

das grandes cidades do mundo, o governo não pode punir o transporte individual sem 

antes garantir um eficaz e amplo sistema de transporte coletivo, digno da Capital da 

República. 

 

Portanto, antes de impor esse fardo aos cidadãos, e somente onde for necessário, o 

GDF precisa: 

 

• Levar o Metrô até a Asa Norte; 

 

• implantar o VLT na W3 e L2, substituindo os Ônibus, que deverão se deslocar para 

outras vias; 

 

• construir os Terminais de Integração Metrô/VLT/Ônibus/Automóveis nas pontas das 

Asas Sul e Norte, com amplos estacionamentos gratuitos; 

 

• implantar uma rede transversal de ônibus de vizinhança (cruzando o Plano Piloto no 

sentido Leste-Oeste) ligando as quadras 800 às quadras 900; 

 

• completar e integrar as ciclovias e ciclofaixas, e construir bicicletários em várias 

Praças e pontos de ônibus, com o sistema de bicicletas compartilhadas; 

 

• incentivar outras alternativas de transporte, como o sistema de automóveis 

compartilhados, presentes em algumas cidades do mundo e do Brasil, isentos da 

cobrança de estacionamentos públicos. 

 

Atenciosamente 

Jeannette Machado  
 
RESPOSTA 
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A SEMOB agradece a contribuição. 
Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

 

Nº: 254s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Jerzy Papandreu 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Prezados,  

1- Construam linhas de metrô interligando todas as regiões e cidades do DF, ciclovias 

e estacionamentos para bicicletas. Invistam no meio não poluente e de valor de 

manutenção mais baixo a médio e longo prazo em relação aos ônibus. Incentivem a 

Engenharia Nacional e Cursos técnicos que fornecerão mão de obra qualificada para 

a construção e manutenção do metrô. 

2- Se o GDF não tem caixa para tais ações, a cobrança de estacionamentos pode ser 

feita pelo próprio GDF, sem necessidade de parceria público privada ou concessão. 

Porquê entregar o dinheiro para a iniciativa privada, se pode ficar todo com o GDF 

para investir no Transporte público? 

Grato, 

Jerzy. 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a contribuição. 
O projeto é estruturado em parceira com a iniciativa privada conforme decisão do 

Conselho Gestor de Parcerias do DF, tendo em vista que a gestão pública não 

funciona bem para esses tipos de serviços, como se vê nos aeroportos, a exemplo do 

Galeão onde escadas rolantes e elevadores só passaram a funcionar após a 

concessão. 

 

Nº: 255s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  João Batista Passarella 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Sou morador de BSB e sou contra a privatização da área verde . 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 
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Nº: 256s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  João Gabriel Dardosa 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Não a zona verde  

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 257s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  João Paulo Igreja 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Nas perguntas e respostas da página da Zona Verde a SEMOB mente dizendo que a 

população concorda com a implantação desse PROJETO ABSURDO! 

A população do DF NÃO quer Zona Verde!!! A população quer mais transporte público 

e de qualidade ANTES de se pensar em cobrar por estacionamento público. 

Se houve alguma pesquisa, ela não tem qualquer representatividade. Foi feita às 

escondidas. Eu nunca fiquei sabendo de qualquer pesquisa sobre isso, mesmo 

acompanhando com frequência o noticiário do DF. 

Refaçam a pesquisa e dêem ampla publicidade. 

ENGAVETEM ESSE PROJETO IMEDIATAMENTE!!!! 

João Paulo 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 258s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Jorge Alex Neri 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Sou contra a cobrança em zonas residenciais, como sei que o governo não  fará 

melhorias nenhuma,  acho que é  apenas um meio para extorquir mais a 

população,  já  bastante penalizada com os cassa níqueis instalados na ruas e 

avenidas. 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 259s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Jorge Rincon 
 
CONTRIBUIÇÃO 
NAO À COBRANÇA DE ESTACIONAMENTO NAS QUADRAS RESIDENCIAIS 

JORGE RINCON 
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SINDICO 
SQN 115 BL. J 
ASA NORTE 
70.772-100 
 BRASÍLIA DF 
 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 260s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  José Aprigio N. Cesatino  
 
CONTRIBUIÇÃO 
Formulário de Contribuição 
POSICIONAMENTO SOBRE ESTACIONAMENTO PAGO NAS ÁREAS PÚBLICAS 
Vimos manifestar nosso posicionamento contrário a cobrança de estacionamento nas 
áreas públicas do DF, notadamente nas quadras da ASA NORTE e ASA SUL, sejam 
nas áreas comerciais externas ou nas áreas internas de moradia. 
 
O GDF não pode impor esse fardo aos cidadãos SEM  ANTES garantir um sistema 
público, integrado e eficiente de transporte coletivo, digno da Capital da República. 
 
Faz-se necessário a implantação de um sistema radial de mobilidade urbana no DF, 
em direção ao Plano Piloto, utilizando trilhos leves e veículos seguros, leves e 
confortáveis, de forma a favorecer a migração do carro para veículos coletivos, bem 
como oferecendo qualidade urbanística e paisagística aos seus usuários. Esse 
sistema deve ser baseado na alteração da matriz energética de combustível fóssil 
para energias limpas e não poluentes ambientalmente. 
 
Entendemos que o modelo de gestão baseado em concessão a iniciativa privada da 
exploração de estacionamentos é desnecessário, imprudente e oneroso, visto que os 
investimentos para a implantação das vias públicas e demarcação das vagas já foram 
realizadas pelo GDF ao longo da construção de Brasília até os dias atuais. Faz- se 
necessário sim, o desenvolvimento de estudos para a constituição de um Órgão 
Publico que se configure em uma Autoridade Única Organizadora do Transporte e 
Mobilidade na Brasília Metrópole, que planeje e execute uma integração dos vários 
modais de transporte internos no Distrito Federal e com as cidades do entorno. 
 
Precede quaisquer estudos de cobrança de estacionamento no Plano Piloto a 
realização de investimentos e a implantação prioritária e urgente dos seguintes 
projetos: 

 Expansão do Metro até o final da Asa Norte e sua continuidade por meio de VLT 
para as cidades na região norte do DF. 

 Implantar o VLT na W3, L2 e Eixo Monumental, ambos de forma circular, mas 
integrado, substituindo completamente os Ônibus, que deverão se deslocar para 
outras vias. 

 Executar o previsto no programa "Brasília Integrada" do BID/GDF,  que propõe 
“Terminais de Integração Metrô/VLT/Ônibus/Automóveis” nas pontas das Asas Sul 
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e Asa Norte, com amplos estacionamentos gratuitos; 

 Implantar uma rede transversal de micro-ônibus elétricos de vizinhança (cruzando 
o Plano Piloto no sentido Leste-Oeste) ligando as quadras, desde 800 às quadras 
900. 

 Completar e integrar as ciclovias e ciclo faixas, construindo bicicletários em praças 
e pontos de ônibus, edifícios  públicos e comerciais e fortalecer sistema 
compartilhado de bicicletas e patinetes. 

 Quanto ao transporte individual, incentivar alternativas sustentáveis e 
compartilhadas. 

 
O agravante dessa proposta de Zona Verde, além da privatização dos 
estacionamentos públicos, é a terceirização da fiscalização e aplicação de multas 
também aparentemente ser privatizada. Isso impediria a reversão desses recursos 
para apoio a execução de projetos inovadores de REESTRUTURAÇÃO do sistema 
de transporte do Distrito Federal e de sua Área Metropolitana. Essa privatização dos 
estacionamentos públicos com terceirização da fiscalização e cobrança de multas 
trará pesado ônus e transtornos aos moradores do DF e região que se deslocam 
diariamente ao centro da capital. 
 
Trará, ademais, custo cruel ao orçamento familiar dos assalariados já obrigados a 
manter oneroso carro individual e a enfrentar penosos congestionamentos, devido à 
ausência de transporte coletivo decente pela omissão do poder público, ao longo de 
décadas. 
 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a contribuição. 
Com relação às quadras residenciais, destaca-se que o Projeto prevê cobrança 

apenas em horário comercial e isenção para moradores, com objetivo de inibir que 

automóveis estacionem nas quadras residenciais para acessar as comerciais, como 

já ocorre hoje em muitas quadras. 

O Projeto não prevê terceirização da fiscalização, mantendo todos as prerrogativas 

do Poder Público, conforme foi explicado na Audiência Pública. 

Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

 

Nº: 261s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  José Daldegan – CCAS  Conselho Comunitário da 

Asa Sul   

CONTRIBUIÇÃO 1 
Formulário de Contribuição 
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POSICIONAMENTO SOBRE ESTACIONAMENTO PAGO NAS ÁREAS PÚBLICAS 
Vimos manifestar nosso posicionamento contrário a cobrança de estacionamento nas 

áreas públicas do DF, notadamente nas quadras da ASA NORTE e ASA SUL, sejam 

nas áreas comerciais externas ou nas áreas internas de moradia. 

O GDF não pode impor esse fardo aos cidadãos SEM  ANTES garantir um sistema 

público, integrado e eficiente de transporte coletivo, digno da Capital da República. 

Faz-se necessário a implantação de um sistema radial de mobilidade urbana no DF, 

em direção ao Plano Piloto, utilizando trilhos leves e veículos seguros, leves e 

confortáveis, de forma a favorecer a migração do carro para veículos coletivos, bem 

como oferecendo qualidade urbanística e paisagística aos seus usuários. Esse 

sistema deve ser baseado na alteração da matriz energética de combustível fóssil 

para energias limpas e não poluentes ambientalmente. 

Entendemos que o modelo de gestão baseado em concessão a iniciativa privada da 

exploração de estacionamentos é desnecessário, imprudente e oneroso, visto que os 

investimentos para a implantação das vias públicas e demarcação das vagas já foram 

realizadas pelo GDF ao longo da construção de Brasília até os dias atuais. Faz- se 

necessário sim, o desenvolvimento de estudos para a constituição de um Órgão 

Publico que se configure em uma Autoridade Única Organizadora do Transporte e 

Mobilidade na Brasília Metrópole, que planeje e execute uma integração dos vários 

modais de transporte internos no Distrito Federal e com as cidades do entorno. 

Precede quaisquer estudos de cobrança de estacionamento no Plano Piloto a 

realização de investimentos e a implantação prioritária e urgente dos seguintes 

projetos: 

       Expansão do Metro até o final da Asa Norte e sua continuidade por meio de VLT 

para as cidades na região norte do DF. 

       Implantar o VLT na W3, L2 e Eixo Monumental, ambos de forma circular, mas 

integrado, substituindo completamente os Ônibus, que deverão se deslocar para 

outras vias. 

       Executar o previsto no programa "Brasília Integrada" do BID/GDF,  que propõe 

“Terminais de Integração Metrô/VLT/Ônibus/Automóveis” nas pontas das Asas Sul e 

Asa Norte, com amplos estacionamentos gratuitos; 

       Implantar uma rede transversal de micro-ônibus elétricos de vizinhança 

(cruzando o Plano Piloto no sentido Leste-Oeste) ligando as quadras, desde 800 às 

quadras 900. 

       Completar e integrar as ciclovias e ciclo faixas, construindo bicicletários em 

praças e pontos de ônibus, edifícios  públicos e comerciais e fortalecer sistema 

compartilhado de bicicletas e patinetes. 

       Quanto ao transporte individual, incentivar alternativas sustentáveis e 

compartilhadas. 
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O agravante dessa proposta de Zona Verde, além da privatização dos 

estacionamentos públicos, é a terceirização da fiscalização e aplicação de multas 

também aparentemente ser privatizada. Isso impediria a reversão desses recursos 

para apoio a execução de projetos inovadores de REESTRUTURAÇÃO do sistema 

de transporte do Distrito Federal e de sua Área Metropolitana. Essa privatização dos 

estacionamentos públicos com terceirização da fiscalização e cobrança de multas 

trará pesado ônus e transtornos aos moradores do DF e região que se deslocam 

diariamente ao centro da capital. 

Trará, ademais, custo cruel ao orçamento familiar dos assalariados já obrigados a 

manter oneroso carro individual e a enfrentar penosos congestionamentos, devido à 

ausência de transporte coletivo decente pela omissão do poder público, ao longo de 

décadas. 

José Daldegan 
Presidente do CCAS 
Conselho Comunitário da Asa Sul 
 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a contribuição. 
Com relação às quadras residenciais, destaca-se que o Projeto prevê cobrança 

apenas em horário comercial e isenção para moradores, com objetivo de inibir que 

automóveis estacionem nas quadras residenciais para acessar as comerciais, como 

já ocorre hoje em muitas quadras. 

O Projeto não prevê terceirização da fiscalização, mantendo todos as prerrogativas 

do Poder Público, conforme foi explicado na Audiência Pública. 

Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

 

Nº: 262s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Jose Eduardo  
 
CONTRIBUIÇÃO 1 
Sempre soluções meia bocas: o estacionamento nos países europeus e EUA é caro - 

cerca de 17/18 dólares/euros, mesmo com relação a renda deles, justo porque 

consolidaram um sistema de transportes coletivos minimamente funcional, digno e 

confiável pra quase todo lado. Ainda que cobrassem em áreas mais centrais 

saturadas, o GDF precisa antes de mais nada: 

• Levar o Metrô até a Asa Norte;  
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• implantar o VLT na W3 e L2, substituindo os Ônibus, POR OUTROS MAIS LEVES, 

que deverão se deslocar para outras vias mais próximas das quadras: W2, W1, W4, 

W5, L1, algumas comerciais  

• construir os Terminais de Integração Metrô/VLT/Ônibus/Automóveis nas pontas das 

Asas Sul e Norte, E EM ALGUMAS ENTREQUADRAS, com amplos estacionamentos 

gratuitos e MINISHOPPINGS e OUTROS;  

• implantar uma rede transversal de ônibus de vizinhança (cruzando o Plano Piloto no 

sentido Leste-Oeste) ligando as quadras 800 às quadras 900;  

• completar e integrar as ciclovias e ciclofaixas, e construir bicicletários em várias 

Praças e pontos de ônibus, com o sistema de bicicletas compartilhadas; 

SINALIZANDO, ILUMINANDO, COLOCANDO ALGUNS PONTOS COMERCIAIS E 

DE APOIO;  

• incentivar outras alternativas de transporte, como o sistema de automóveis 

compartilhados, ELÉTRICOS, E PATINETES E BICICLETAS, presentes em algumas 

cidades do mundo e do Brasil, isentos da cobrança de estacionamentos públicos. 

. CONSTRUIR ESTACIONAMENTOS SUBTERRANEOS COM PEQUENAS ÁREAS 

DE COMÉRCIO NAS QUADRAS SEM VAGAS NOS PRÉDIOS - ATÉ O RIO FEZ 

ISSO - O ESPAÇO URBANO NA SUPERFÍCIE DEVE SER PARA LAZER, PRAÇA.. 

ESTACIONAR CARROS É ALGO SUBSIDIÁRIO - NO RIO TEM ESTACIONAMENTO 

DEBAIXO DE PRAÇAS, DENTRO DE MONTANHAS, EM CIMA DE LINHA DE 

METRÔ, DEBAIXO DE PISTAS... 

. O VLT PODERIA SER IMPLANTADO DA PRAÇA DOS TRÊS PODERES ATÉ A 

RAINHA DA PAZ COM RAMAIS PRO CRUZEIRO/OCTOGONAL/SUDOESTE E 

NOROESTE. TIRAR A LOGICA DO CARRO/ONIBUS GRANDE. 

 
CONTRIBUIÇÃO 2 
[30/7 10:21] MANUELLA: Fazem obras viárias gigantes favorecendo carros e não 

investem em outras soluções... 

[30/7 10:29] Ze Eduardo Ferreira: Pois é. Já deu. Inverter a lógica. E o espaço da 

superfície é muito valioso para a qualidade de vida pra ser preenchido muito com 

asfalto e concreto, aquecendo ainda mais a cidade. Vi isso no Rio na ditadura militar, 

que foram contraditórios pois fizeram elevados e viadutos e alargaram pistas mas 

também calçadoes de pedestres, túneis e o metrô, e depois os erros principalmente 

se repetiram nos diversos governos posteriores... Cesar Maia e Eduardo Pais 

inverteram um pouco esta lógica... Expansão do metrô e pré-metro, e integração com 

onibus, barcas e bondes, papafilas, pistas e estacionamentos subterrâneos, alguns 

BRTs limitados, pistas fora da logica de saturação e protegendo a natureza... 

 
CONTRIBUIÇÃO 3 
O modelo pode ser adaptado e replicado para outras cidades do DF. Transportes de 

massa em grandes cidades, ainda mais com baixa densidade ao longo do caminho, 
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TEM DE SER POR TRILHOS. Chega de BRTs superfaturados e de dificil manutenção. 

Só servem para cidades adensadas até no máximo uns 700/ milhão de habitantes. 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a contribuição. 
Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

 

Nº: 263s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  José Hidelbrando da Costa Lustoza 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Bom dia! 

Sou contra a implantação do Projeto Zona Verde, antes que o GDF tome as 

providências abaixo, e após implementá-las faça uma nova Audiência Pública: 

 

• Levar o Metrô até a Asa Norte; 

 

• implantar o VLT na W3 e L2, substituindo os Ônibus, que deverão se deslocar para 

outras vias; 

 

• construir os Terminais de Integração Metrô/VLT/Ônibus/Automóveis nas pontas das 

Asas Sul e Norte, com amplos estacionamentos gratuitos; 

 

• implantar uma rede transversal de ônibus de vizinhança (cruzando o Plano Piloto no 

sentido Leste-Oeste) ligando as quadras 800 às quadras 900; 

 

• completar e integrar as ciclovias e ciclofaixas, e construir bicicletários em várias 

Praças e pontos de ônibus, com o sistema de bicicletas compartilhadas; 

 

• incentivar outras alternativas de transporte, como o sistema de automóveis 

compartilhados, presentes em algumas cidades do mundo e do Brasil, isentos da 

cobrança de estacionamentos públicos. 

José Hidelbrando da Costa Lustoza 
 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a contribuição. 
Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 
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Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

 

Nº: 264s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  José Joaquim Serra. 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Prezados senhores. Acho válida a proposta de cobrança. Porém a 2 reais ou 5 reais 

a hora, acredito que seja um assalto ao bolso do contribuinte que dificilmente tem 

retorno desses valores  em benefícios.  

Sugiro a está administração que faça um estudo sobre estacionamento público 

rotativo pago, em Campo Grande MS. Lá eles utilizam o sistema de parquímetro com 

chip (chaveirinho azul) pra armazenamento de horas de estacionamento. O usuário 

carrega o chip e quando estaciona, coloca o chip no parquímetro onde registra o 

tempo de estacionamento. Quando o usuário vai sair, se tiver tempo restante, ele 

encosta o chip no parquímetro e recolhe o tempo restante. Não fica oneroso para o 

usuário e facilita muito o estacionamento no centro da cidade.  

Grato 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a contribuição. 
Foram acatadas sugestões para reavaliar valor das tarifas e permanência máxima. 
 

Nº: 265s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  José Maria Camargo 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Prezado Senhor, 

Revolta saber que vão privatizar algo pronto e entregar de bandeja para uma empresa 

privada faturar sem nenhuma contrapartida aos cidadãos e nossa cidade. 

Cadê um transporte digno, para se deixar o carro em casa ou mesmo não ter mais a 

sua necessidade? 

Os ônibus, verdadeiras carroças, entupidas de gente, com motoristas cansados e 

muitas das vezes fora do horário! 

Primeiro o Governo deveria implantar realmente um sistema que traga agilidade e 

conforto ao passageiro com expansão do metrô, Um VLT de verdade, não esse 

sanfonado, que simplesmente é um ônibus maior e muito mais lotado. Mas um VLT 

daqueles que quando os nossos governantes viajam para a Europa elogiam, mas 

chegam aqui o projeto nunca sai do discurso. 
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Cadê trem metropolitano ? 

O Ibaneis falou que ia reativar a linha desde a Cidade Ocidental/Valparaíso, cadê? 

Enfim, mais uma vez uma forma de arrecadar dinheiro fácil, enriquecer uma empresa 

sem nenhum compromisso com os cidadãos. Só a promessa. 

Primeiro implante um sistema decente e depois venham discutir essa privatização! 

Total Absurdo.  

José Maria Camargo 

Cidadão  

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a contribuição. 
Cumpre diferenciar privatização de concessão, como foi explicado na Audiência 

Pública. 

Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

 

Nº: 266s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Jose Parreira de Rezende  
 
CONTRIBUIÇÃO  
Eu, JOSE PARREIRA DE REZENDE, CPF 066.698.911-72, sou contra a privatização 

das áreas públicas de estacionamento de Brasília 

 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 267s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  José Serra 
 
CONTRIBUIÇÃO 
https://www.google.com/search?q=flexpark+Campo+Grande+MS+vhip+de+estacion

amento&client=ms-android-motorola&prmd=snmiv&sxsrf=ALeKk02rQmn-

1UpmN2vOHTC9glTSAsvNCA:1596202249103&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved

=2ahUKEwj-

tqjgzPfqAhVDGbkGHU5SAo0Q_AUoBHoECA0QBA&biw=360&bih=512&dpr=3#imgr

c=-w5TQhc8D26xHM 
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RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 268s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Juliana Angelis 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Prezados, não concordo com mais esta cobrança, principalmente com relação as 

quadras residenciais...            

Juliana Angelis 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 269s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Juliana Guedes 
 
CONTRIBUIÇÃO 
POSICIONAMENTO SOBRE ESTACIONAMENTO PAGO NAS ÁREAS PÚBLICAS 

Eu, Juliana Guedes da Costa Bezerra, celular (61)99147-2394, venho manifestar meu 

posicionamento contrário a cobrança de estacionamento nas áreas públicas do DF, 

notadamente nas quadras da ASA NORTE e ASA SUL, sejam nas áreas comerciais 

externas ou nas áreas internas de moradia. 

 

O GDF não pode impor esse fardo aos cidadãos SEM  ANTES garantir um sistema 

público, integrado e eficiente de transporte coletivo, digno da Capital da República. 

Faz-se necessário a implantação de um sistema radial de mobilidade urbana no DF, 

em direção ao Plano Piloto, utilizando trilhos leves e veículos seguros, leves e 

confortáveis, de forma a favorecer a migração do carro para veículos coletivos, bem 

como oferecendo qualidade urbanística e paisagística aos seus usuários. Esse 

sistema deve ser baseado na alteração da matriz energética de combustível fóssil 

para energias limpas e não poluentes ambientalmente. 

 

Entendemos que o modelo de gestão baseado em concessão a iniciativa privada da 

exploração de estacionamentos é desnecessário, imprudente e oneroso, visto que os 

investimentos para a implantação das vias públicas e demarcação das vagas já foram 

realizadas pelo GDF ao longo da construção de Brasília até os dias atuais. Faz- se 

necessário sim, o desenvolvimento de estudos para a constituição de um Órgão 

Publico que se configure em uma Autoridade Única Organizadora do Transporte e 

Mobilidade na Brasília Metrópole, que planeje e execute uma integração dos vários 

modais de transporte internos no Distrito Federal e com as cidades do entorno. 

 

Precede quaisquer estudos de cobrança de estacionamento no Plano Piloto a 

realização de investimentos e a implantação prioritária e urgente dos seguintes 
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projetos: 

• Expansão do Metro até o final da Asa Norte e sua continuidade por meio de VLT 

para as cidades na região norte do DF. 

• Implantar o VLT na W3, L2 e Eixo Monumental, ambos de forma circular, mas 

integrado, substituindo completamente os Ônibus, que deverão se deslocar para 

outras vias. 

• Executar o previsto no programa "Brasília Integrada" do BID/GDF,  que propõe 

“Terminais de Integração Metrô/VLT/Ônibus/Automóveis” nas pontas das Asas Sul e 

Asa Norte, com amplos estacionamentos gratuitos; 

• Implantar uma rede transversal de micro-ônibus elétricos de vizinhança (cruzando o 

Plano Piloto no sentido Leste-Oeste) ligando as quadras, desde 800 às quadras 900. 

• Completar e integrar as ciclovias e ciclo faixas, construindo bicicletários em praças 

e pontos de ônibus, edifícios  públicos e comerciais e fortalecer sistema compartilhado 

de bicicletas e patinetes. 

• Quanto ao transporte individual, incentivar alternativas sustentáveis e 

compartilhadas. 

 

O agravante dessa proposta de Zona Verde, além da privatização dos 

estacionamentos públicos, é a terceirização da fiscalização e aplicação de multas 

também aparentemente ser privatizada. Isso impediria a reversão desses recursos 

para apoio a execução de projetos inovadores de REESTRUTURAÇÃO do sistema 

de transporte do Distrito Federal e de sua Área Metropolitana. Essa privatização dos 

estacionamentos públicos com terceirização da fiscalização e cobrança de multas 

trará pesado ônus e transtornos aos moradores do DF e região que se deslocam 

diariamente ao centro da capital. 

 

Trará, ademais, custo cruel ao orçamento familiar dos assalariados já obrigados a 

manter oneroso carro individual e a enfrentar penosos congestionamentos, devido à 

ausência de transporte coletivo decente pela omissão do poder público, ao longo de 

décadas. 

 

Juliana Guedes da Costa Bezerra. 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a contribuição. 
Cumpre diferenciar privatização de concessão, como foi explicado na Audiência 

Pública. 

Com relação às quadras residenciais, destaca-se que o Projeto prevê cobrança 

apenas em horário comercial e isenção para moradores, com objetivo de inibir que 

automóveis estacionem nas quadras residenciais para acessar as comerciais, como 

já ocorre hoje em muitas quadras. 

O Projeto não prevê terceirização da fiscalização, mantendo todos as prerrogativas 

do Poder Público, conforme foi explicado na Audiência Pública. 

Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 
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realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

 

Nº: 270s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Julio Greve 
 
CONTRIBUIÇÃO 
#DIGONÃO 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 271s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Jussara Flores Soares 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Manifesto-me contrária a implementação do Projeto zona verde do GDF. 

Jussara Flores Soares 

116730521-34 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 272s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Karem Leoncini  
 
CONTRIBUIÇÃO 
Bom dia, 

Como funcionará? Eu não tenho condições de desembolsar 600 reais por mês para 

estacionamento... moro nas 400 e meu carro é antigo... esse negócio de ter uma vaga 

na semana , funcionará com uma autorização? Como os fiscais saberão que sou 

moradora? Uma autorização como a dos idosos? 

Aguardo 

Karem Leoncini - 409 norte 
 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. O controle será feito por meio digital, por 

aplicativo, mediante cadastro. 

 

Nº: 273s 
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NOME DO CONTRIBUINTE:  Karim Sakita 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Prezados, 

Lamentável a reportagem sobre esse projeto! 

De onde vem essa ideia de cobrar de moradores pelas vagas de apartamentos sem 

garagem? Não há qualquer lógica nesse aspecto. 

Pegar o dinheiro sofrido do morador para "investir" em empresas que terceirizam o 

trabalho? É absurdo isso tudo 

O Brasil é o país com maior recolhimento de impostos. Já não é o suficiente? Mais 

uma somos nós a pagar essas contas?! 

O transporte público oferecido não é suficiente para atender a toda população, além 

de não ter a segurança necessária para transitar pelas ruas, com receio dos assaltos 

e tudo o mais. Sequer conseguem trazer o metrô pra Asa Norte! 

Cada dia mais a  população de rua cresce num volume assustador e não há 

providências oficiais quanto a isso. Com isso, cresce o número de pedintes e de 

assaltos, estupros e violências de toda a parte. Sem contar a situação de calamidade 

e emergência pública vividas no DF. Quantas pessoas perderam seus empregos, 

quantos estabelecimentos fecharam, quantas pessoas não  conseguem arcar com os 

seus compromisso. 

E agora o GDF estabelece quer repassar esse montante todo de dinheiro pra 

empresas? Qual a justificativa?! 

Seria digno desse governo minimamente parar e refletir sobre esse projeto insano do 

qual não haverá qualquer benefício para essa população já tão sofrida e massacrada. 

Assim, manifesto meu repúdio a esse Projeto! 

Atenciosamente, 

Karim  

 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 274s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Karina Nunes 
 
CONTRIBUIÇÃO 
O governo não oferece alternativas de transporte e nem segurança para a população 

transitar dentro do Plano Piloto, então não se ache no direito de cobrar por 

estacionamento.  

RESPOSTA 
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A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 275s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Karla Kassandra Granja 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Boa tarde, 

Cobrança apenas na áreas comerciais, nas residências nunca. 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 276s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Karolinne Ellery 
 
CONTRIBUIÇÃO 
O contribuinte do Distrito Federal já gera muita receita pagando seus impostos. Cobrar 

estacionamento em área pública é muito mais que um absurdo. Que o governo 

construa um estacionamento vertical e cobre por ele. Mas não cobre da polução o que 

é direito dela. 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 277s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Katja Barbosa 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Se a idéia é incentivar o uso do transporte público, veja o meu caso. 

Moro a 4 km do meu trabalho. Meu carro faz em média 13 km/l ou seja, 

não gasto nem 1 litro de combustível por dia. Vamos considerar que meu 

gasto diário fica em torno de R$ 2,47. 

Se eu for usar transporte público (metrô) vou gastar R$ 6,23/dia = 

10,000 - 3,77 (aux. transporte) 

 

Não tem lógica a ideia do GDF. 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Cabe esclarecer que a lógica é justamente desincentivar o uso de transporte particular 

ao alocar o custo do estacionamento a quem o utiliza. 

Nº: 278s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Katia Mourão 
 
CONTRIBUIÇÃO 

Relatório Anexo - Contribuições e Respostas (Rev Site) (53442389)         SEI 00090-00014697/2020-22 / pg. 463



 

NÃO a essa indecente e vergonhosa ideia de cobrar estacionamento nas áreas 

residenciais. 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 279s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Katia Souza 
 
CONTRIBUIÇÃO 1 
Pergunta: Considerando o código de defesa do consumidor, se eu for assaltada na 

porta do veículo u  meu veículo for assaltado/roubado, considerando que se eu pago 

por um serviço tenho direito  a garantias e seguranças. pergunto:  a empresa 

contratada para gerenciar a área será responsabilizada a me indenizar pelas perdas 

no assalto ou roubo? 

Atenciosamente, 

Katia Souza 

 
CONTRIBUIÇÃO 2 
Reformulando a pergunta: Considerando o código de defesa do consumidor, 

considerando a relação de compra e venda que se estabelece no momento em que 

estou pagando pelo uso daquela vaga de estacionamento, acaso serei indenizada 

pela empresa responsável por gerenciar o estacionamento em caso de roubo, assalto 

ou dano ao meu veículo no momento em que o meu veículo esteja estacionado na 

área de gerenciamento daquela empresa? 

Atenciosamente, 

Katia Souza 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Em análise comparativa com outras concessões de estacionamentos rotativos em vias 
públicas, tem-se como regra que a concessionária pode ser acionada somente se tiver 
responsabilidade pelo dano. Entretanto, a regularização e readequação dos 
estacionamentos contribuirá para inibir eventuais danos aos veículos, por exemplo 
pela utilização de câmeras e pela presença de funcionários da concessionária.   
 

Nº: 280s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Keila Neres Pereira 
 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Assim como vários membros de nossa sociedade e moradores brasilienses, sou 

totalmente CONTRA a privatização de estacionamentos e áreas verdes. Já pagamos 
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altos impostos para que o governo mantenha um mínimo dos serviços públicos de 

qualidade, o que não ocorre por simplesmente gestões equivocadas do erário público. 

Surge então o ótimo projeto de "ADOTE UMA PRAÇA". Mesmo assim fala-se agora 

de privatização. Esse diálogo do governo já é bastante conhecido. Trata-se de 

desculpas do mesmo para se isentar e/ou de se desreponsabilizar da obrigação de 

manter um serviço público funcionando perfeitamente e com qualidade. Cria-se o 

discurso de que não há verbas suficientes para sustentar o serviço público, como o 

que é feito com o transporte ou inicia-se o processo de sucateamento para justificar 

tal processo de privatização. A sociedade está cansada disso. Há verba até para 

patrocinar time de futebol que não é daqui para se promover, aplica-se nem metade 

das verbas federais ao combate ao COVID-19. Agora vem com a conversa capitalista 

de privatização? Por gentileza, não insultem nossa inteligência. PRIVATIZAÇÃO 

NÃO!!! 

Atenciosamente, 

Keila Neres Pereira 
Moradora nascida e criada nessa cidade linda. 
 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 281s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Kleiton Castro Vianna 
 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Formulário de Contribuição 
Antes de impor esse fardo aos cidadãos, e somente onde for necessário, o GDF 

precisa: 

• Levar o Metrô até a extensão norte (Asa Norte/Lago Norte/Sobradinho/Planaltina);  

• implantar o VLT na W3 e L2, substituindo os Ônibus, que deverão se deslocar para 

outras vias;  

• construir os Terminais de Integração Metrô/VLT/Ônibus/Automóveis nas pontas das 

Asas Sul e Norte, com amplos estacionamentos gratuitos;  

• implantar uma rede transversal de ônibus de vizinhança (cruzando o Plano Piloto no 

sentido Leste-Oeste) ligando as quadras 800 às quadras 900;  

• completar e integrar as ciclovias e ciclofaixas, e construir bicicletários em várias 

Praças e pontos de ônibus, com o sistema de bicicletas compartilhadas;  

• incentivar outras alternativas de transporte, como o sistema de automóveis 

compartilhados, presentes em algumas cidades do mundo e do Brasil, isentos da 

cobrança de estacionamentos públicos. 

RESPOSTA 
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A SEMOB agradece a contribuição. 
Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

 

Nº: 282s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Kleyber Oliveira 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Venho me posicionar contra essa medida, em Santiago do Chile, uma cidade que tem 

quase 6 milhões de habitantes, cheio de rodovias subterraneas e de estacionamentos 

também subterraneos, o tráfego de carros é muito bom para uma megalópoles. Só 

vejo problema mesmo no setor comercial sul e no setor bancário norte, basta o GDF 

tentar junto à iniciativa privada implementar soluções nesse sentido. Além do mais vai 

matar de vez o comércio local e de rua já fortemente penalizado pela crise do covid 

19, pois eu prefiro parar o carro num estacionamento pago, onde tenho algumas 

garantias e seguros cobertos por lei do que deixar o carro no estacionamento público. 

Irei com certeza frequentar mais os shopping centers. 

 
RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 283s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Lauro Doniseti Bogniotti 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Sou contra! 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 284s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Leandro Freitas 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Boa noite. 

Recebi agora uma consulta pública sobre o projeto de implantação da zona verde para 

concessão da exploração de estacionamento público. 

Faço questão de me manifestar. 

Acho a ideia sensacional, desde que bem feito, com muita fiscalização, 

preferencialmente eletrônica. 

Não pode haver flanelinha depois disso, por isso a fiscalização é necessária. 
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Só vi isso em países desenvolvidos. 

Golaço do governador! 

Abç 
Leandro Freitas 
RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. Foram acatadas sugestões para incluir os 

Guardadores e Lavadores Autônomos. 

Nº: 285s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Leida Delgado de Ávila 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Senhores responsáveis  pela administração  do GDF, os cidadões,do GDF,não 

são  apenas os empresários,as políticas devem contemplar toda a populacao. 

Digo NÃO  a privatização da zona verde, como de estacionamentos. 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 286s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Leidiane Boaventura 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Bom dia, meu nome é Leidiane, sou moradora da 205 sul e sou CONTRA o Projeto 

Zona Verde.  

Nenhum dos argumentos expostos são válidos!  

Durante o horário comercial, as vagas residenciais são opções sim pra quem precisa 

ir ao comércio das quadras, sempre foram, e ninguém "é obrigado" a estacionar 

irregularmente! Eu nunca precisei estacionar irregularmente e consigo executar 

as minhas atividades quando preciso ir ao comércio de quadra!! 

Moro em uma das quadras mais movimentadas da asa sul, e durante o dia, horário de 

funcionamento do comércio, os moradores estão fora de casa, no trabalho, e as vagas 

ficam disponíveis. 

É UM ABSURDO TAXAR AS VAGAS RESIDENCIAIS!!! Isso quer dizer que nenhum 

morador vai poder receber visitas, familiares, amigos, sem que esses tenham que 

pagar estacionamento POR HORA??  

"A zona verde deve cobrar por cerca de 100 mil vagas, desse total, 73 mil serão em 

áreas residenciais". Onde esse projeto resolve o problema de falta de vagas pro 

comércio e para as áreas comerciais?? Não vejo nenhuma proposta de CRIAÇÃO 

de vagas! Somente aumenta a arrecadação para Governo! 
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Todos os estacionamentos em Brasília podem ter a reserva de vagas pra deficientes, 

idosos e deficientes, se for do interesse do Governo! Aqui na minha quadra tem, 

porque não pode existir em todos os estacionamentos?? 

Se o transporte público fosse uma opção válida, como vocês estão argumentando que 

será incentivado, já seria uma opção dos habitantes da cidade!! Mas como optar por 

um transporte público com pouca oferta, má qualidade e caro?!?! 

No centro de Brasília, área mais movimentada durante o horário comercial, podem ser 

criados estacionamentos rotativos, PRA QUEM QUISER E PUDER PAGAR , 

ou estacionamentos VERTICAIS, como existem em grandes cidades, em São Paulo 

e Rio de Janeiro, usando como exemplo as cidades que vocês citaram! 

Qual é a diferença entre pagar mensalmente por um estacionamento rotativo e pagar 

por uma vaga na rua??? Pagar por hora, por uma vaga de deveria ser pública, sai 

muito mais caro para o cidadão!! E aqueles que não podem se dar ao luxo de pagar 

esses valores?? O comércio vai perder mais clientes dessa forma! 

Sabemos que essa verba arrecadada não será destinada para melhorias em vias 

públicas! Assim como hoje os recursos não são destinados corretamente! Convivemos 

em Brasília com vias públicas esburacadas, obras mal feitas, postes com luzes 

queimadas...   

Por todo o exposto na Audiência Pública, EU SOU CONTRA O PROJETO ZONA 

VERDE! 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. A criação de novas vagas não está prevista, pois 

é contrária aos objetivos do projeto. 

Nº: 287s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Lenildo de Oliveira Leite 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Formulário de Contribuição 
Referência: Anexo II, clausula 13.1, 18.3, 18.4.1; Anexo VI; Minuta e Anexos I a VI e 

seus respectivos apêndices. 

Não há sequer uma cláusula estipulando indenização ao usuário quanto à sinistros 

ocorridos por terceiros ao seu veículo no período de estacionamento; a documentação 

fala em SERVIÇO, sem apontar uma contrapartida ao usuário da taxa cobrada, 

lembrando que o espaço urbano É PÚBLICO, sendo apenas concessionado.  

O meio social é algo em constante transformação, e deveria ser permitido ao ente 

público (PODER CONCEDENTE) estipular critérios de desconto e isenção a 

determinados grupos sociais, conforme conveniente, sujeito obviamente à publicidade 

destes atos.  

O poder concedente auxiliar a concessionária quanto ao pagamento das tarifas 

representa falta de isonomia e poderia ferir o princípio constitucional da 
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impessoalidade. A concessionária, como todo ente privado, pode acionar a justiça (ou 

seja, Poder Judiciário) para resolver questões referentes a não pagamento.  

Não se verificou em nenhum momento do Anexo VI os procedimentos de 

transparência para os usuários quanto à avaliação da Concessionário, que poderia ir 

contra o princípio da publicidade.  

Não se verificou em nenhum dos documentos se apresenta como a cobrança será 

deduzida, ou deduzirá o tributo responsável pela manutenção das vias públicas, uma 

vez que parte do espaço foi concedido, e uma cobrança duplicada pela utilização 

deste espaço poderia ser questionado judicialmente;  

Não se verificou em nenhum dos documentos foi apurado o impacto econômico nos 

vencimentos médios do cidadão Brasiliense, que se refletirá economicamente, uma 

vez que ele deixaria de consumir determinado produto ou serviço, afetando o comércio 

local já combalido pela pandemia;  

Há na documentação uma avaliação pela manutenção dos espaços, mas a ela não 

prevê a possibilidade de contrapartida periódica por parte da concessionária, o que 

abre a inaceitável possibilidade de caducar o contrato e o poder concedente ter que 

arcar com os custos de manutenção das áreas concedidas. Deveria haver uma 

contrapartida pré-estipulada no edital, de modo a sanar este risco.  

Uma vez que é previsível a possibilidade de parte dos usuários substituírem seus 

meios de transporte por meios não cobráveis (bicicletas, por exemplo), a empresa 

vencedora da licitação deveria estar obrigada, no edital, a disponibilizar meios de 

armazenamento destes equipamentos especificamente nos estacionamentos 

próximos a meios de transporte públicos (metrô).  

No anexo V não se identifica a responsável por designar a comissão que seria 

responsável por avaliar a solução ofertada pela licitante. Esta informação precisa estar 

clara para os cidadãos, engenheiros civis inclusos. 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 
Em análise comparativa com outras concessões de estacionamentos rotativos em vias 
públicas, tem-se como regra que a concessionária pode ser acionada somente se tiver 
responsabilidade pelo dano. Entretanto, a regularização e readequação dos 
estacionamentos contribuirá para inibir eventuais danos aos veículos, por exemplo 
pela utilização de câmeras e pela presença de funcionários da concessionária.   
Com relação à destinação dos recursos, foram acatadas as contribuições, conforme 
item 2.2 deste Relatório, para que se proponha adequação da legislação distrital à 
Política Nacional de Mobilidade Urbana de forma que os recursos arrecadados em 
concessões de mobilidade sejam direcionados a investimentos no próprio sistema de 
mobilidade. 
 

Nº: 288s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Lenira Teixeira 
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CONTRIBUIÇÃO 
A população de Brasília apela para o bom senso de autoridades para que este projeto 

seja arquivado. Além dos impostos pagos pela população, os cidadãos serão ainda 

mais onerados para frequentarem áreas públicas da cidade. 

Atenciosamente,  

Lenira Teixeira 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 289s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Lenita Lessa 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Voto contra a zona verde e a cobrança de tarifa! 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 290s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Leonardo Botelho Zilio 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Caro(a), 

Trata-se de iniciativa absurda a proposta de cobrar pelo estacionamento de veículos 

em quadras comerciais e residenciais do Plano Piloto. 

A dinâmica de Brasília difere sensivelmente de todas as outras cidades brasileiras: 

não existe saturação de estacionamentos no Plano Piloto; o deslocamento da 

população é feito particular e especialmente por carro individual; o transporte público 

é sofrível, especialmente em se tratando da capital nacional; dentro outros inúmeros 

motivos. 

Manifesto-me fortemente contrário ao projeto, iniciativa que penalizará toda a 

população brasiliense em detrimento de um ou dois prestadores de serviços, que 

lucrarão injustamente às custas da população já desprovida dos serviços públicos 

básicos. 

Cordialmente 

Leonardo Zilio 
CPF 007.616.540-03 
RG 9079806254 (RS) 
Doutor em Economia Aplicada (USP) 
+55 61 99925**** 
 

RESPOSTA 
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A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 291s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Leonardo Ferreira de Castro  
 
CONTRIBUIÇÃO 
Gostaria de registrar que, assim como muitos moradores, não concordo com a 

proposta de taxar estacionamento nas quadras residenciais. 

Pedimos que esta proposta seja desconsiderada.  

Leonardo Ferreira de Castro  

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 292s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Leonardo Porfírio Cardoso 
 
CONTRIBUIÇÃO 
O que o GDF tem por obrigação é criar novos estacionamentos, tornar decente o 

transporte coletivo e ampliar as ciclovias. Cobrança de estacionamento em quase toda 

Cidade  atenderá a interesses de alguns empresários, prejudicar e  explorar à 

população. 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 293s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Leonardo Santana 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Bom dia, 
O item 2.1.2 do Relatório Consolidado coloca como um dos objetivos do projeto o 
incentivo ao uso do Transporte Público. Isso precisa estar necessariamente vinculado 
à melhoria desses transportes. Minha sugestão é primeiro melhorar 
(consideravelmente) esses transportes para justificar o incentivo ao seus usos. 
Registro minha insatisfação e o não apoio ao projeto. 
 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 294s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Leonardo Wagner de Araújo Malachias  
 
CONTRIBUIÇÃO 
Quero aqui manifestar meu repúdio à privatização das áreas de estacionamento em 

Brasília DF por considerar uma afronta ao direito constitucional da liberdade de ir e vir 

de todos os cidadãos nas quadras comer e residenciais da cidade. 
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Att. 

Leonardo Wagner de Araújo Malachias  

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 295s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Lidia Sato 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Ao Semob/GDF 
Assunto: Manifestação contrária ao Projeto Zona Verde 
 
Prezados Senhores, 
 
Sou contrária ao Projeto Zona Verde, uma vez que não há no Distrito Federal um 
transporte público de qualidade, que possa atender a todos os cidadãos e que ligue 
de forma eficiente todas as Regiões Administrativas ao Plano Piloto, ao passo que o 
Projeto limitará a permanência de veículos no Plano Piloto, quase que de forma 
indiscriminada, independentemente de sua origem (se do Plano Piloto ou de outras 
RA ou cidades - Como exigir um tempo máximo de permanência para os 
moradores!?). 
 
Ademais, o Projeto transferirá uma competência do Governo ao setor privado – a essa 
empresa concessionária o direito de fiscalizar e multar os cidadãos (“infratores”) em 
áreas públicas. 
Sinto uma falta de transparência em relação a medida. Há ainda que esclarecer a 
população do DF se: 
 
- Houve um estudo para identificar o problema (medidas semelhantes e seus 
resultados na solução do problema, melhores práticas) e alternativas de solução 
(viabilidade de construção de prédios de estacionamentos privados, estudo de criação 
de novas áreas para estacionamentos, entre outras); 
- Foi feita Análise de Impacto Regulatório (AIR) para o caso; 
- Quais são os custos e benefícios da medida (não está claro se a relação 
custo/benefício é positiva); 
- Onde serão empregados os recursos advindos da medida (será voltado para 
implantação de novas soluções para o problema?) 
- Há ou não um alinhamento das políticas públicas – p. ex.: (i) concessão de licenças 
a automóveis sem limitação de quantidade, e depois inviabiliza deixá-los 
estacionados; (ii) há projeto também (ou haverá) para a implantação de sistema de 
transporte público de qualidade no Distrito Federal, com  ampliação do metrô até a 
Asa Norte, a implantação do VLT, na W3 e na L2 Sul; a construção de terminais de 
integração, entre os diferentes meios de transportes públicos; a integração das 
ciclovias e ciclofaixas e construção de bicicletários em praças e pontos de ônibus; e 
implantação de rede transversal de ônibus de vizinhança, interligando as quadras 800 
às quadras 900 (ou a medida apenas onerará os condutores, principalmente 
trabalhadores e moradores?); o transporte público está pronto para atender a 
população que passará a utilizá-lo (acredito que não esteja pronto nem para atender 
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a demanda atual). 
 
Em relação às 4 zonas que serão criadas, de acordo com o Projeto, cabe lembrar que: 
- A Zona Ipê Amarelo abrangerá áreas onde há comércios e residências, como as 
quadras residenciais e comerciais do Plano Piloto. Nelas, moradores da quadra terão 
direito à isenção de pagamento de um carro estacionado em vaga pública. Se houver 
mais de um carro por moradia, será cobrado o estacionamento. O período máximo de 
permanência previsto é de duas horas, e a taxa será de R$ 2,00 por hora, para carros, 
e R$ 1,00, para motos. 
- A Zona Ipê Roxo é composto pelo Eixo Monumental e quadras próximas, como 
setores bancários e comercial norte e sul e o setor de rádio e televisão. Nele, a 
permanência máxima permitida será de 5h, e a taxa será de R$ 5 por hora, para 
carros, e a metade do valor, para motos. 
- A zona denominada Ipê Rosa será composta de bolsões de estacionamento 
próximos a autarquias e prédios públicos do Plano Piloto. O período máximo de 
permanência será de 12 horas, e os valores serão de R$ 5 por hora, para carros, e 
R$ 2,5, para motos. 
- Por fim, a Zona Ipê Branco compreenderá bolsões de estacionamentos próximos a 
transportes públicos e coletivos. O período máximo de permanência será de 18 horas, 
e o valor previsto é de R$ 0,50 por hora, para carros e motos. 
(https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2020/07/29/interna_cidad
esdf,876597/zona-verde-lideres-comunitarios-criticam-estacionamento-rotativo-
pago.shtml) 
 
Em meu entendimento, se o problema é a falta de vagas, essa medida não é solução. 
Além disso, antes de mais nada, é preciso mais transparência, mais esclarecimento e 
convencimento da população sobre a eficácia da medida. 
 
Atenciosamente, 
 
Lidia Sato 
 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

O Projeto não prevê terceirização da fiscalização, mantendo todos as prerrogativas 

do Poder Público, conforme foi explicado na Audiência Pública. 

Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

Análises de Impacto Regulatório se aplicam a proposições normativas, já concessões 

requerem Estudos de Viabilidade. 

Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 
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Nº: 296s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Ligia Azevedo Nogueira 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Nao Á COBRANCA DE ESTACIONAMENTO PUBLICO 

Não. SOU ELEITORA NO DF 

Nao APOIO ESSA INICIATIVA ABSURDA. 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 297s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Lilah Amorim 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Nunca vi tamanho absurdo esse projeto que não é inteligente.  

Uma agressão a Brasília, moradores e investidores. 

Totalmente desnecessário implantar esse absurdo nas quadras das Asas Sul e Norte.  

Uma violência e desrespeito.  

Verdadeira loucura esse projeto. 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 298s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Lília Botelho Neiva 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Um absurdo essa proposta! 

Qualquer representante do povo que for favorável a um absurdo desse não terá o meu 

voto nunca! 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 299s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Lilian Aragão  
 
CONTRIBUIÇÃO 1 
NÃO a privatização dos estacionamentos nas quadras. 
Os argumentos utilizados para justificar  a proposta não se sustentam. Brasilia conta 
com um sistema de transporte absolutamente precário para a população . Não 
comportaria mais usuários ‘que deixariam seus carros em casa ‘ . Primeiro seria 
necessário melhorar o Sistema de transporte para depois pensar numa melhor 
solução. 
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CONTRIBUIÇÃO 2 
Não a cobrança de estacionamento nas quadras. 
Os argumentos utilizados para justificar  a proposta não se sustentam. Brasilia conta 
com um sistema de transporte absolutamente precário para a população . Não 
comportaria mais usuários ‘que deixariam seus carros em casa ‘ . Primeiro seria 
necessário melhorar o transporte público . 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 300s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Lilian Paes Leme 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Sou contra esta cobrança principalmente na área de quadras dentre outras e na zona 

central o valor deve ser menor, deve ter destino revertido a melhoria do transporte 

público . Esse Ibanez é um horrror.   Vamos descobrir com quem será o beneficiário . 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a contribuição. Foram acatadas sugestões para revisão dos 

valores das tarifas e para destinação dos recursos à mobilidade. 

Nº: 301s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Lina Rocha 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Sou contra 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 302s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Lívia Costa 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Bom. Dia.  
Questiono a cobrança da tarifa para estimular o uso do transporte público. Não seria 
mais prudente melhorar o transporte público, estender o metrô até a asa norte, como 
também melhorar seus serviços? 
 
Obrigada 
 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 303s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Lourdes Gomes 
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CONTRIBUIÇÃO 
1. O projeto reforça as desigualdades sociais, pois a parcela melhor remunerada da 

população, além de ter acesso a garagens residenciais com mais de uma vaga, dispõe 

de recurso para arcar com mais este tributo. 

2. O transporte público em Brasília é péssimo, o que demanda uso de veículos 

particulares. 

3. É um absurdo se pensar que, além de IPVA, seguro de carro por falta de segurança, 

manutenção, gasolina cara, as pessoas terão que pagar, quase que 24 horas por dia, 

para manter seus carros por conta deste tributo. 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 304s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Lourival 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Isso é uma vergonha 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 305s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Luana Souza Costa  
 
CONTRIBUIÇÃO 
Sou contra a cobrança de estacionamento nas quadras residenciais.  
Luana Souza Costa moradora da Asa Sul. 
RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 306s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Luanda Kassia Maia de Oliveira 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Bom dia, 

Com o objetivo de exercer minha cidadania, sugiro que o Governo altere a proposta 

apresentada para privatizar apenas os estacionamentos públicos dos locais de lazer 

e entretenimento, os quais enumero alguns: parques, teatros, feiras, museus, 

estádios, etc., onde os recursos seriam reinvestidos na manutenção e conservação 

do próprios locais de lazer e entretenimento. Assim fazem os países desenvolvidos.  

Ressalta-se que muitos entendem que, antes de o Governo cogitar em privatizar 

estacionamentos públicos por toda a Cidade, deve oferecer condições adequadas 

para a população fazer uso do transporte público ou de transportes alternativos, como 
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bicicleta, patinetes e afins, de forma a diminuir a poluição, reduzir o trânsito e ainda 

colaborar para a saúde da população, impactando positivamente no sistema de saúde 

pública.  

Infelizmente não temos um transporte público que cubra o DF e entorno, com 

eficiência e que possa ser utilizado por todos. O metrô não chega em vários locais do 

DF. O BRT não tem ônibus suficiente, assim como seus terminais que custaram uma 

valor absurdo, já estão com as catracas digitais inoperantes e suas estruturas são 

precárias e sem espaço para todos que neles circulam. 

Dessa forma, passar a cobrar estacionamento público em toda a Cidade, sem antes 

oferecer estrutura que possa incentivar o uso do transporte coletivo ou alternativo, 

significa penalizar ainda mais a população do Distrito Federal que precisa utilizar o 

transporte individual para trabalhar. 

Diante do exposto, sou totalmente contra a proposta do Governo da forma 

apresentada e sugiro alteração da Zona Verde para cobrança de estacionamento 

apenas em locais públicos de lazer e entretenimento.  

Atenciosamente, 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 307s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Lucas Fernandez 

CONTRIBUIÇÃO 
APOIO O PROJETO ZONA VERDE, ASSIM GERANDO MAIS SEGURANÇA AOS 

USUÁRIOS QUE PRECISAM DEIXAR OS CARROS EM ÁREA PÚBLICA, PORÉM 

COM UM PREÇO EM CONTA E SERVIÇO DE QUALIDADE. 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. Foram acatadas sugestões para reavaliar o valor 

das tarifas. 

Nº: 308s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Lucas Sevilla 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Bom dia  

Isso é uma falta de respeito com o cidadão brasiliense, o  transporte público é o pior 

do brasil, é um caos, ônibus lotados, em má condições, são poucos ônibus com essa 

criação da zona verde vai sobrecarregar o transporte público. O certo seria melhorar 

o transporte público para depois pensar na cobrança de estacionamento. 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 
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Nº: 309s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Lucia Maria Figueiredo 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Voto não ao Projeto Zona Verde do GDF 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 310s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Lúcia Nogueira 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Prezados, 

Sou totalmente contra este projeto e me comprometo a não votar em nenhum partido 

ou candidato que o apoie. 

Atenciosamente, 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 311s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Luciana 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Bom dia! 

Esse projeto é um absurdo! Fico indignada com a facilidade que vocês têm em querer 

arrecadar dinheiro a qualquer custo! 

 

O GDF deveria investir na cidade:  

- terminar a reforma das tesourinhas, a da 216 sul já dura mais de 6 meses;      

- levar o metrô até a asa norte; 

- construir mais ciclovias; 

- arrumar calçadas; 

- resolver as inundações das tesourinhas....... 

 

Fica aqui a minha indignação!     

 

Atenciosamente, 

Luciana 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 312s 
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NOME DO CONTRIBUINTE:  Luciana 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Senhores,  

Venho me manifestar veementemente contra esse projeto. Espaço público deve 

continuar gratuito, pois é mantido com dinheiro público advindo de nossos impostos 

que não são poucos. 

Grata,  

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 313s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Luciana - Fashion Park Emp. Imob. Ltda 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Prezados,  
 
Antes do Governo pensar em privatizar estacionamentos públicos, deve-se oferecer 
condições adequadas para a população fazer uso do transporte público ou de 
transportes alternativos como bicicleta, patinetes e afins.  
 
É fato notório que não temos um transporte público que cubra toda a cidade, que seja 
eficiente e que possa ser utilizado por todas as classes sociais. O metrô não chega 
na Asa Norte, no Lago Sul e no Lago Norte. Não temos linhas de ônibus suficientes. 
O VLT não foi concluído. 
 
Também não temos ciclovias e calçadas suficientes, seguras e adequadas ao uso dos 
pedestres e ciclistas. 
 
Assim, passar a cobrar estacionamento público sem antes oferecer estrutura que 
possa incentivar o uso do transporte coletivo ou alternativo, significa penalizar ainda 
mais a população do Distrito Federal que precisa utilizar o transporte individual para 
trabalhar. 
 
Como exceção ao pensamento acima, poderia se pensar em cobrar estacionamento 
de locais de lazer, como parques, teatros, museus e estádios, como o Parque da 
Cidade, por exemplo, onde os recursos seriam reinvestidos na manutenção e 
conservação do próprios locais de lazer e entretenimento. Essa é a linha de atuação 
dos países desenvolvidos. Toda cobrança, seja de taxa ou imposto, exige uma contra-
prestação do estado, de forma transparente. 
 
Diante do exposto, somos contra a proposta do Governo da forma apresentada.  
 
Agradecemos a compreensão. 
Fashion Park Emp. Imob. Ltda 
(61) 3364-6226 
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RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

 

Nº: 314s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Luciana Burle  
 
CONTRIBUIÇÃO 1 
Bom dia,  
Acho um absurdo essa proposta. Sou contra! 
Sou contra 

Luciana Burle 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 315s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Luciana Dorothea 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Não 
Absurdo esse privatização, já temos poucas vagas na cidade. Tem que aprimorar e 
modernizar o transporte público na Capital do País! 
Luciana Dorothea 
(61) 8175-**** 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 316s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Luciana Pontual - Grupo Irmãos Pontual e Gestora 
de Imóveis Ltda 
 
CONTRIBUIÇÃO    
 
Prezados,  

Acreditamos que o Governo poderia alterar a proposta apresentada para privatizar 

apenas os estacionamentos públicos dos locais de lazer e entretenimento, tais 

quais parques, teatros, feiras, museus, estádios e afins, como o Parque da Cidade, 

por exemplo, onde os recursos seriam reinvestidos na manutenção e conservação do 
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próprios locais de lazer e entretenimento. Essa é a linha de atuação dos países 

desenvolvidos. Toda cobrança, seja de taxa ou imposto, exige uma contra-prestação 

do estado, com os recursos aplicados de forma transparente. 

Frise-se que há pacífico entendimento de que antes do Governo pensar em privatizar 

estacionamentos públicos por toda a Cidade, deve oferecer condições adequadas 

para a população fazer uso do transporte público ou de transportes alternativos, como 

bicicleta, patinetes e afins, de forma a diminuir a poluição, reduzir o trânsito e ainda 

colaborar para a saúde da população, impactando positivamente no sistema de saúde 

pública.  

Acontece que não temos um transporte público que cubra toda a cidade, que seja 

eficiente e que possa ser utilizado por todas as classes sociais. O metrô não chega 

na Asa Norte, no Lago Sul e no Lago Norte. Não temos linhas de ônibus suficientes. 

O VLT não foi concluído. 

Também não temos ciclovias e calçadas suficientes, seguras e adequadas ao uso dos 

pedestres e ciclistas. 

Assim, passar a cobrar estacionamento público em toda a Cidade, sem antes oferecer 

estrutura que possa incentivar o uso do transporte coletivo ou alternativo, significa 

penalizar ainda mais a população do Distrito Federal que precisa utilizar o transporte 

individual para trabalhar. 

Diante do exposto, somos contra a proposta do Governo da forma apresentada e 

sugerimos alteração da Zona Verde para cobrança de estacionamento apenas em 

locais públicos de lazer e entretenimento.  

Agradecemos a compreensão. 

Luciana Pontual 
Grupo Irmãos Pontual e Gestora de Imóveis Ltda 
(61) 3364-6226 
 
RESPOSTA 
 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

 

Nº: 317s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Luciene Lamas 
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CONTRIBUIÇÃO 
PROPOSTA ABSURDA! 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 318s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Luciene Lopes Noce Lamas 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Venho registrar minha indignação e insatisfação com essa proposta. Não 

possuímos um sistema de transporte público que nos possibilite o deslocamento na 

cidade de maneira ágil, segura e confortável. Absurdo!  

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

 

Nº: 319s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Luciene Silva Xavier 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Esse projeto é um verdadeiro assalto a população.  Não concordo nunca vou 

concordar com isso. Esse governo está com certeza defendo os ricos e os que podem. 

Que desastre esse governo. Que triste isso! 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 320s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Luís Eduardo Cruvinel Brandão 
 
CONTRIBUIÇÃO 
A simples iniciativa de colocar em pauta de discussão o Incentivo à utilização de 

transporte PÚBLICO em meio a uma pandemia, ocasião na qual aglomerações devem 

ser evitadas, é de uma imprudência e insensibilidade inexplicável. Não existem 

justificativas morais que expliquem tamanha insensatez. 

 

Minha indignação pela falta de bom senso dos senhores do Executivo e uma triste 

constatação: a falta de uma política unificada entre o combate à pandemia e os demais 

assuntos de interesse da sociedade, que deveria ser garantida pelo gabinete do 

senhor governador, nos coloca  como baratas tontas ao som do samba do crioulo 

doido. Que o legislativo e o judiciário sumam com esse assunto das nossas vistas 

neste momento. 

Luís Eduardo Cruvinel Brandão  

RESPOSTA 
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A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 321s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Luis Felipe Liberato 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Bom dia. Venho por meio deste externar a minha indignação com esse projeto que 

afronta o direito de ir e vir do cidadão pagador de IMPOSTOS,  com a absurda 

intenção de tarifas estacionamentos públicos,  já que pagamos Altos Impostos para a 

livre circulação de veículos 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 322s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Luiz Alberto Borges 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Não concordo com a cobrança. 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 323s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Luiz Carlos Lyra MS 
 
CONTRIBUIÇÃO 
CONTRA A COBRANÇA DE ESTACIONAMENTO PÚBLICO 

Luiz Carlos Lyra MS 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 324s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Luiza Alberto Borges 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Não concordo com a cobrança. 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 325s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Luiza Soares Galli 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Sou contra o projeto!! 

Luiza Soares Galli 
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Cpf 03422111107 
 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 326s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Luiza Takatsu 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Ao Semob/GDF 

Prezados Senhores, 

Venho manifestar-me contra o Projeto Zona Verde, uma vez que não há no Distrito 

Federal um transporte público de qualidade, que possa atender a todos os cidadãos 

e que ligue de forma eficiente todas as Regiões Administrativas ao Plano Piloto, ao 

passo que o Projeto limitará a permanência de veículos no Plano Piloto, quase que de 

forma indiscriminada, independentemente de sua origem (se do Plano Piloto ou de 

outras RA ou cidades - Como exigir um tempo máximo de permanência para os 

moradores!?). 

Ademais, o Projeto transferirá uma competência do Governo ao setor privado – a essa 

empresa concessionária o direito de fiscalizar e multar os cidadãos (“infratores”) em 

áreas públicas. 

Sinto uma falta de transparência em relação a medida. Há ainda que esclarecer a 

população do DF se: 

- Houve um estudo para identificar o problema (medidas semelhantes e seus 

resultados na solução do problema, melhores práticas) e alternativas de solução 

(viabilidade de construção de prédios de estacionamentos privados, estudo de criação 

de novas áreas para estacionamentos, entre outras); 

- Foi feita Análise de Impacto Regulatório (AIR) para o caso; 

- Quais são os custos e benefícios da medida (não está claro se a relação 

custo/benefício é positiva); 

- Onde serão empregados os recursos advindos da medida (será voltado para 

implantação de novas soluções para o problema?) 

- Há ou não um alinhamento das políticas públicas – p. ex.: (i) concessão de licenças 

a automóveis sem limitação de quantidade, e depois inviabiliza deixá-los 

estacionados; (ii) há projeto também (ou haverá) para a implantação de sistema de 

transporte público de qualidade no Distrito Federal, com  ampliação do metrô até a 

Asa Norte, a implantação do VLT, na W3 e na L2 Sul; a construção de terminais de 

integração, entre os diferentes meios de transportes públicos; a integração das 

ciclovias e ciclofaixas e construção de bicicletários em praças e pontos de ônibus; e 

implantação de rede transversal de ônibus de vizinhança, interligando as quadras 800 

às quadras 900 (ou a medida apenas onerará os condutores, principalmente 
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trabalhadores e moradores?); o transporte público está pronto para atender a 

população que passará a utilizá-lo (acredito que não esteja pronto nem para atender 

a demanda atual). 

Em relação às 4 zonas que serão criadas, de acordo com o Projeto, cabe lembrar que: 

- A Zona Ipê Amarelo abrangerá áreas onde há comércios e residências, como as 

quadras residenciais e comerciais do Plano Piloto. Nelas, moradores da quadra terão 

direito à isenção de pagamento de um carro estacionado em vaga pública. Se houver 

mais de um carro por moradia, será cobrado o estacionamento. O período máximo de 

permanência previsto é de duas horas, e a taxa será de R$ 2,00 por hora, para carros, 

e R$ 1,00, para motos. 

- A Zona Ipê Roxo é composto pelo Eixo Monumental e quadras próximas, como 

setores bancários e comercial norte e sul e o setor de rádio e televisão. Nele, a 

permanência máxima permitida será de 5h, e a taxa será de R$ 5 por hora, para 

carros, e a metade do valor, para motos. 

- A zona denominada Ipê Rosa será composta de bolsões de estacionamento 

próximos a autarquias e prédios públicos do Plano Piloto. O período máximo de 

permanência será de 12 horas, e os valores serão de R$ 5 por hora, para carros, e 

R$ 2,5, para motos. 

- Por fim, a Zona Ipê Branco compreenderá bolsões de estacionamentos próximos a 

transportes públicos e coletivos. O período máximo de permanência será de 18 horas, 

e o valor previsto é de R$ 0,50 por hora, para carros e motos. 

(https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2020/07/29/interna_cidad

esdf,876597/zona-verde-lideres-comunitarios-criticam-estacionamento-rotativo-

pago.shtml) 

Em meu entendimento, se o problema é a falta de vagas, essa medida não é solução. 

Além disso, antes de mais nada, é preciso mais transparência, mais esclarecimento e 

convencimento da população sobre a eficácia da medida. 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

O Projeto não prevê terceirização da fiscalização, mantendo todos as prerrogativas 

do Poder Público, conforme foi explicado na Audiência Pública. 

Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

Análises de Impacto Regulatório se aplicam a proposições normativas, já concessões 

requerem Estudos de Viabilidade. 

Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 
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Nº: 327s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Lurdes Teixeira 
 
CONTRIBUIÇÃO 1 
Bom dia!  
Sou contra!!! 
Brasília perfeita como esta! 
 

CONTRIBUIÇÃO 2 
Que falta de escrúpulos!  

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 328s 
NOME DO CONTRIBUINTE: Luzinete Maria Chagas  
 
CONTRIBUIÇÃO 
Não quero essa privatização 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 329s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Mai Sousa 
 
CONTRIBUIÇÃO 1 
A empresa responsável pelas multas vai se responsabilizar quando os pneus e 

veículos forem furtados?  

Porque se passarem a cobrar vão ter que garantir a segurança 

 
CONTRIBUIÇÃO 2 
Bom dia  

Sou totalmente contra a instituição de cobrança, que querem implementar pelo zona 

verde. 

Muitos dependem dos seus veículos para se deslocarem, já que o transporte público 

é ineficiente  

Essa medida apenas irá onerar o cidadão, sem uma contrapartida. 

Em Brasília as distâncias são muito grandes entre os locais e com o transporte público 

o uso do veículo se faz necessário  

O rico irá continuar estacionando em sua garagem, enquanto o pobre vai ter ainda 

mais gastos. 
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Os prédios antigos, muitos não tem garagem suficiente para os moradores, muitas 

pessoas moram em kits nas residenciais e sequer tem estacionamento. 

Inclusive a segurança nesses locais é precária, muitos casos de roubo a veículos, 

principalmente furto se rodas. 

Deveria se investir em segurança e não instituir cobrança, onerando ainda mais o 

cidadão, sendo que nenhuma mudança será feita, já que os espaços já existem, 

apenas irá beneficiar uma parcela da população e a empresa que querem deixar como 

gestora 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 330s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Maika 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Meu voto é NÃO. 

Muitas vezes NÃO. 

É um projeto sem noção, visto não termos um transporte público de qualidade. 

E digo mais, a rede social, a internet nos ajudará a lembrar os nomes dos políticos 

que apoiarem esse absurdo. 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 331s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Mandala Costa 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Sou absolutamente contra essa cobrança, principalmente dos estacionamentos das 

quadras, q alem de serem precarios e insuficientes, principalmente nos prédios q não 

tem garagem, nunca tiveram, no plano da construção de Brasília, a finalidade de 

arrecadar dinheiro para governo ou outra instituicao publica ou privada.Sem falar q as 

razões para  cobrança são ridículas e mentirosas. Estimular o uso do transporte 

público? O transporte público insuficiente e precários ja é utilizado ao máximo!  Q 

estimulo? Se deixarmos o carro no estacionamento do predio para pegar onibus, q 

nao tem pq nao tem a linha eixinho Esplanada por exemplo, pagaremos alem do 

onibus o estacionamento do predio....entao é uma razao mentirosa no minimo!  

As quadras q não possuem garagem serão duplamente penalizadas!  

Portanto, sou contra esse projeto q visa somente encher os bolsos dos governantes e 

empresas ligadas a eles! 

RESPOSTA 
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A SEMOB agradece a manifestação. 

Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 
 

Nº: 332s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Manoel Parada 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Não. 
Será roubo, se implementado. 
 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 333s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Manoela Pereira 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Contra isto é um absurdo já pagamos tantos impostos sem retorno.....contra contra 

contra. 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 334s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Mara Lucia Ferreira Dias 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Contra projeto e de estacionamento de vagas nas quadras 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 335s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Marcel Martinho 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Ao avaliar a proposta para implementar a cobrança de taxa para estacionamento em 

área pública, primeiramente imagino a legalidade de tal proposta, já que os municípios 

e o Distrito Federal têm autonomia limitada para dispor a respeito da criação de 

regulamentos que versem sobre do tráfego de veículos no perímetro urbano. Ou seja, 

como não há uma lei maior que autorize, expressamente, essa cobrança, essa medida 

seria inconstitucional, pois partindo do poder executivo, carece de legitimidade de 

representação para decidir em nome da população impor regra que limite o uso do 

bem público. 

Em outra perspectiva, vemos a motivação de tal proposta sob a ótica de financiamento 

de melhorias e segurança. Por esse aspecto, vemos que a proposta impõe uma 
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espécie de bitributação, já que os motoristas, moradores e comerciantes já pagam 

IPVA e IPTU com essa finalidade, a de manter e cuidar do bem público. Não seria 

razoável utilizar essa motivação para justificar um projeto dessa natureza.  

Analisando agora a questão do congestionamento dos estacionamentos nas áreas 

centrais da cidade. Sabemos que esse problema é reflexo de uma política pública de 

incentivo e investimento no transporte privado, Brasília, com suas rodovias, amplos 

espaços e distâncias alongadas, sempre privilegiou o modal de transporte individual 

privado. Visto que sequer conseguimos cumprir com a demanda atual por transporte 

público, por ineficiência nas concessões, fiscalização e outros problemas na relação 

público-privada, me parece pouco razoável utilizar esse argumento para justificar uma 

parceria público-privada para a implantação do referido projeto. Muito menos sem 

regras claras em relação ao investimento nos modais públicos coletivos ou não.  

Me parece, olhando inclusive o histórico desse tipo de solução, é que existe uma 

tentativa de sanar um problema, não atuando em sua causa, mas limitando 

artificialmente uma consequência de décadas de descaso e falta de investimentos e 

interesse na área dos modais alternativos de transporte, promovendo medidas 

questionáveis e ineficientes em longo prazo. Inclusive, a medida de taxar as áreas 

residências para evitar a desvio dos veículos em virtude da cobrança nas outras áreas, 

parece um bom motivo para se repensar se essa pretendida solução não é de todo 

ineficiente, já que demonstra internamente a falta de alternativas, o que levaria os 

motoristas a procurarem esse tipo de alternativa e não outro modal.  

Concluindo, acho que a discussão é proveitosa, mas que deveria resultar sim em 

pensarmos em como evoluir nossa mentalidade para alcançarmos os objetivos 

pretendidos de uma forma mais racional e que resolva a raiz do problema, atuando 

em frentes como, por exemplo, incentivo e desoneração de modais alternativos, com 

veículos elétricos autônomos, bicicletas com pedal assistido, transporte coletivo 

modular e multimodal. Veja, o exemplo das bicicletas, que são injustamente tributadas 

dificultando o acesso a esse modal tão versátil e que, além de proporcionar melhoria 

no trânsito, podem proporcionar ganhos de saúde e bem estar.  

Deixo registrada minha manifestação na esperança de podermos ampliar esse debate 

tão importante e necessário, mas que tenhamos em mente que a solução para esse 

tipo de problema, que é bem complexo, não costuma vir de propostas simplistas e, 

por vezes, até injustas.  

Marcel Julio Leal Martinho 

61 9 8402 **** 

mmartinho@gmail.com 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 336s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Marcela Boechat 
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CONTRIBUIÇÃO 
Boa tarde, 

Meu nome é Marcela Boechat de Aguiar CPF 645448341-04 venho por meio deste 

me colocar contrária à proposição de zona de cobrança de estacionamento em áreas 

residenciais no Plano Piloto e Sudoeste. Prédios com garagem, oferecem apenas 1 

vaga aos condôminos,  quando há garagem, haja vista que áreas como as quadras 

residenciais das 400 nem isso dispõem. Assim é um absurdo a proposta da cobrança 

da zona Ipê amarelo. 

Att, 

Marcela 

Tel 98101**** 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 
 

Nº: 337s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Marcela Pereira Tinoco Zambon 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Sobre o projeto zona verde , gostaria de manifestar minha contrariedade nesse projeto 
. 
Não sou a favor e gostaria de deixar minha indignação como voto . 
 
Att 
 
Marcela Pereira tinoco zambon 
Cpf 102.029.627-50 
(61)98666-**** 
RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 338s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Marcelo Deno 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Mais um absurdo para tira dinheiro da população!! 

Transporte público de péssima qualidade!  

E onde não existe transporte público, como nas áreas escolares, nas 700 e 900? 

Os estudantes vão caminhar? Com a segurança pública também de péssima 

qualidade? 
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E as quadras que não têm garagem?  

Mais um caça níquel para favorecer alguns poucos. 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 
 

Nº: 339s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Marcelo Dias Ramagem 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Sou  morador(a) de Brasília e sou CONTRA a privatização das vagas de 

estacionamento público de Brasília. Digo NÃO a este projeto!!!         

Marcelo Dias Ramagem 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 340s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Marcelo Falcão 
 
CONTRIBUIÇÃO 
O governo está invertendo a situação. Primeiro, tem que investir no transporte coletivo 

para, depois, exigir que a gente use o transporte coletivo. As pessoas vão continuar 

obrigadas a usar o carro 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 341s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Marcelo Fernandes 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Voto por não ter a vontade estacionamento área verde do Distrito Federal do Brasil. 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 342s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Marcelo Galimberti Nunes 
 
CONTRIBUIÇÃO 1 
Bom dia 

Considero a taxa de retorno da concessão de 8,45% muito elevada em relação a 

situação econômica atual. 

Até porque os investimentos por parte da Concessionária será muito baixo em relação 
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a arrecadação. 

Atenciosamente, 

MARCELO GALIMBERTI NUNES 

 
CONTRIBUIÇÃO 2 
Bom dia 

Sugiro que seja excluída as áreas de estacionamentos externos do Sudoeste e inclua 

as área do SIG. 

O SIG possui carência de vagas e há necessidade de rotatividade 

Atenciosamente, 

MARCELO GALIMBERTI NUNES  

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

A Taxa Interna de Retorno é calculada nos Estudos por procedimento de Custo Médio 
Ponderado de Capital (CAPM). 
 

Nº: 343s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Marcelo Gomes 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Se apropriar do espaço publico, é com certeza, entrega lo a uma empresa para a 

exploração financeira é, a mais sórdida forma de tirania e demonstra que ainda se 

mostra latente uma presença ditatorial administrativa. 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

 

Nº: 344s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Marcelo Guedes 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Bom dia! 

 

Eu, na qualidade de morador cidadão e eleitor do Distrito Federal, manifesto voto 

CONTRA A APROVAÇÃO DO PROJETO ZONA VERDE, por entender que trata-se 

de apenas mais uma forma de onerar injustamente o contribuinte. 

 

O GDF deveria, em primeiro lugar, providenciar significativas melhoras no transporte 

público a fim de estimular sua utilização. 

 

A simples criação e cobrança de um novo tributo não irá trazer nenhuma melhora e 

fica explícito o cunho meramente arrecadatório desse projeto. 
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Marcelo Alvim Guedes 

mguedes0866@gmail.com 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 345s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Marcelo Mesquita 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Sou contra a privatização de estacionamentos no DF.  

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 346s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Marcelo 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Eu não acredito na reportagem que li. Não transformem Brasília em Rio de Janeiro. É 

um absurdo cobrar para as pessoas consumirem. Moro em Brasília desde 1969 e 

sempre me orgulhei que esse tipo de cobrança absurda não existe em Brasília. 

Ninguém vai pegar ônibus por causa de estacionamento. Procuramos uma vaga e 

ponto. 

Estou a 3 anos cedida no Rio de Janeiro e afirmo, é uma desgraça!  

Volto para Brasília ainda este ano, é um dos motivos é esses absurdos que encontrei 

aqui. E quem cobra, não sei como, arranja uma forma de driblar e ficar com o dinheiro. 

Pelo amor de Deus, não cometam esse crime contra Brasília. 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 347s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Márcia Cristina Faulstich Alves 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Formulário de Contribuição 

Referência:  
“A proposta consiste em estabelecer 4 zonas de cobrança: Ipê Amarelo (R$2,00/h nas 
áreas residenciais do Plano Piloto e Sudoeste), Ipê Roxo (R$5,00/h na área central 
do Plano Piloto e setores hospitalares), Ipê Rosa (R$2,00/h no Eixo Monumental) e 
Ipê Branco (R$2,00/h nos estacionamentos próximos a Metrô, BRT, etc., com isenção 
aos usuários destes meios de transporte). Motos pagariam a metade destes valores.” 
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Prezados, 

VENHO MANIFESTAR MINHA OPOSIÇÃO À COBRANÇA DE ESTACIONAMENTO 

PÚBLICO, que será objeto de Audiência Pública: 31/07/2020 10h às 12h. 

A população do Distrito Federal não deve assumir mais uma altíssima cobrança de 

taxas ou tributo de toda espécie, tendo em vista nunca receber uma contrapartida 

digna, respeitosa e correspondente ao que é exigida a pagar!!! Infelizmente não é um 

investimento no urbanismo do DF, mas mais um ônus que esta contribuição abusiva 

se configuraria, caso fosse aprovada. E NÃO SERÁ. 

É INADMISSÍVEL! 

À COBRANÇA DE ESTACIONAMENTO PÚBLICO EU DIGO NÃO! 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 348s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Márcia Fontoura Valle  
 
CONTRIBUIÇÃO 
*ABSURDO, totalmente contra.* 

O governo não pode punir o transporte individual sem antes garantir um eficaz e amplo 

sistema de transporte coletivo, digno da Capital da República.  

Portanto, antes de impor esse fardo aos cidadãos, *e somente onde realmente for 

necessário*, o GDF precisa: 

• Levar o Metrô até a Asa Norte;  

• implantar o VLT na W3 e L2, substituindo os ônibus, que deverão se deslocar para 

outras vias;  

• construir os Terminais de Integração Metrô/VLT/Ônibus/Automóveis nas pontas das 

Asas Sul e Norte, com amplos estacionamentos gratuitos;  

• implantar uma rede transversal de ônibus de vizinhança (cruzando o Plano Piloto no 

sentido Leste-Oeste) ligando as quadras 800 às quadras 900;  

• completar e integrar as ciclovias e ciclofaixas, e construir bicicletários em várias 

Praças e pontos de ônibus, com o sistema de bicicletas compartilhadas;  

• incentivar outras alternativas de transporte, como o sistema de automóveis 

compartilhados, presentes em algumas cidades do mundo e do Brasil, isentos da 

cobrança de estacionamentos públicos. 

       Inacreditável essa proposta com esse cenário de transporte público ineficaz como 

é o de Brasília.  

       Espero que haja bom senso e que entendam que esse projeto é inviável pelas 

razões citadas acima. 
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Márcia Fontoura Valle  

 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a contribuição. 
Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

 

Nº: 349s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Márcia Rocha 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Como cidadã, moradora desta cidade desde que nasci, manifesto meu NÃO à 

cobrança dos estacionamentos públicos. Em áreas residenciais, então, o PL chega a 

ser teratológico. O sistema de mobilidade coletiva do DF é péssimo, o que leva as 

famílias a dependerem de seus carros. Basta o IPVA. 

Construam um sistema de transporte coletivo eficiente primeiro e depois pensem em 

taxar ainda mais os cidadãos desta cidade que já têm um custo de vida surreal. 

Márcia Rocha RG 1370591 SSP-DF 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 350s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Márcia Rodrigues 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Bom dia! 

Vimos por meio deste, dar uma sugestão sobre a zona verde. 

Como funcionária pública que sou, peço que reflitam sobre como nós vamos trabalhar 

o dia todo, ou seja, oito horas por dia, pagando R$ 5,00 a hora, com um salário baixo, 

que não tem reajuste a mais de dez anos??? 

R$ 5,00 X 8 horas = R$ 40,00 reais ao dia, 

R$ 40,00 ao dia X 5 dias na semana = R$ 200,00 por semana 

R$ 200,00 por semana X 4 semanas no mês = R$ 800,00 reais ao mês!!!!! 

Nós que somos funcionários de Educação não temos condições de arcar com este 

pagamento, LOGO, SUGIRO: 
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 Que todos os trabalhadores do Setor Bancário Norte, Setor Bancário Sul , Setor 

Comercial e todos os setores que tenham trabalhadores, tenham o direito de Não 

pagar, ou seja, o estacionamento tem que ser GRATUITO!  

Estamos trabalhando e não passeando. 

Que os carros de trabalhadores de qualquer setor no DF, tenha um adesivo no 

parabrisa frontal, para identificar que aquele carro é de trabalhador daquele referido 

local. 

A mesma coisa com os carros residências.  

Em Brasília, não há estacionamento residencial em nenhum lugar, os apartamentos 

das Quadras 400, 700 não possuem prédios com estacionamento. Como vamos 

fazer? Pagar mais de R$ 800,00 reais, pois o carro em casa, fica mais de oito horas, 

fica 24 horas. Não existe um cidadão que tenha dinheiro para arcar com isso. 

Vamos ser pessoas com bom senso e honestidade!  

COBRE,  então, de quem está passeando e não do trabalhador, mesmo assim, uma 

cobrança justa, Cobre R$ 1,00 (um real) a hora. As pessoas estão sendo lesadas de 

todas as formas, estão desempregadas, como tirar mais ainda do contribuinte?? 

Grata pela atenção e por favor reflita em tudo que foi escrito. Quanto mais vocês 

tiraram do povo, menos dinheiro terá para investimento no Brasil, e ainda vocês vão 

quebrar todas as pessoas da classe média baixa. Nós não temos dinheiro para isso. 

Mal conseguimos viver! 

Estamos na linha da pobreza.  

Márcia 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a contribuição. 
Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 
Foram acatadas sugestões para reavaliar valor das tarifas e permanência máxima. 
 
Nº: 351s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Marcia Vila Nova Aguiar  
 
CONTRIBUIÇÃO 
Gostaria de registrar que acho essa cobrança um absurdo, em área residencial e, pior 

ainda, em momento de crise financeira mundial pelo Covid-19. 

Ao invés de ações para gerar empregos e incentivar a economia, o GDF opta pelo 

mais fácil, que é criar nova cobrança ao contribuinte. 

Como se não bastassem o IPTU e vários outros impostos que pagamos SEM retorno 

proporcional  do poder público, agora ainda teremos que pagar para usar o 

estacionamento nos nosso próprios prédios. 

Vamos cobrar do GDF a manutenção de jardins, árvores, pisos, iluminação  que ficam 

nos nossos prédios e que a manutenção é zero por parte do GDF? 
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A cada dia Brasília me surpreende negativamente, este Estado é a pura miséria 

humana! 

Marcia Vila Nova Aguiar 
Cpf 253.620.598-31 
 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 352s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Márcio Franco Mourão dos Santos 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Vergonhosa essa idéia de cobrar por uso de estacionamento nas áreas residenciais 

Um sonoro NÃO para esta idéia vergonhosa 

“ We shall never surrender “ 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 353s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Marcio Tesser Junior 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Olá! 

Primeiro gostaria de agradecer o Semob pelo espaço dado para sugestões. Espero 

que vocês levem em consideração. 

Antes de falar sobre o projeto, gostaria de bater na tecla da melhoria dos transportes 

públicos. A população do DF escuta há mais de 10 anos a respeito do VLT e da 

expansão do metrô. E parece que não saímos do lugar. Realmente espero que o 

projeto do VLT dê certo desta vez, acompanhei a audiência pública e gostei do que 

vi, apesar de ainda discordar do cercamento das estações na W3. Sigo na torcida e 

na expectativa de que projetos semelhantes sejam apresentados para o metrô! Já 

estamos mudando de geração e a população do norte do DF ainda não sabe o que é 

ter uma estação de metrô por perto. Isso é muito desestimulante... via os projetos do 

VLT e do metrô quando era criança... e, agora, aos 23 anos, ainda não vi as melhorias 

que gostaria de ter usufruído. Espero que neste governo as coisas mudem. 

Dito isso, gostaria apenas de concluir que não faz sentido pensar em fazer Zona Verde 

antes de melhorar o transporte público. Isso não existe. Uma coisa vem depois da 

outra. Acho que a Zona Verde pode ser benéfica em um outro momento, após a 

implementação do VLT e a integração do mesmo com o metrô nos Terminais Asa Sul 

e Asa Norte e a melhoria das condições para o ciclista na cidade. 

Muito obrigado pela atenção! 

Marcio Tesser Junior 
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Estudante 
 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a contribuição. 
Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

 

Nº: 354s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Márcio Viegas 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Os nobres senhores FDP só podem estar de sacanagem!!!! Mais impostos.. mais 

ajuda a empresários!!!! Pq vcs  não promovem logo o dia do estupro do cidadão?!??!?! 

Nesse dia o cidadão vai a Câmara Legislativa, fica de 4, e vcs, sem lubrificante algum, 

e com mais um pouco de areia, fode literalmente com a população. Espero que todos 

vcs morram da forma mais agonizante e dolorida possível. 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 355s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Marco A. Lepesqueur Botelho 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Prezados, 

Registro meu apoio à iniciativa de instituir o programa Zona Verde. 

Sugiro que em zonas residenciais os moradores possam cadastrar até 3 carros, desde 

que com o mesmo endereço constante no cadastro do DETRAN DF. 

Será boa ideia se puderem reproduzir aqui o mesmo sistema implementado na cidade 

de Búzios RJ, onde tive uma experiência bastante positiva, diante das facilidades do 

sistema deles. 

 

Att 

Marco A Lepesqueur Botelho 

(61))98152**** 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a contribuição. As sugestões para rever as regras de isenções 

para moradores foram acatadas. 

Nº: 356s 
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NOME DO CONTRIBUINTE:  Marco Aurelio Klein 
 
CONTRIBUIÇÃO 
VOTO NÃO 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 357s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Marco Aurélio Mesquita Magalhães 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Formulário de Contribuição 
 

1) Anexo – Modelo Econômico  

 As alíquotas utilizadas no modelo econômico apresentado, de PIS (0,65%), 

COFINS (3,00%), IR (7,68% com adicional) e CSLL (2,88%), estão 

considerando que a Concessionária (SPE a ser constituída) trabalhe em regime 

tributário de Lucro Presumido. No entanto, o faturamento anual da 

concessionária será superior ao limite permitido, de R$ 78 milhões, para o 

enquadramento no regime de Lucro Presumido.  

 

 Sendo assim, se adotarmos as alíquotas do regime de Lucro Real (que é o 

correto), de PIS (1,65%), COFINS (7,6%), IR (25% com adicional) e CSLL (9%), 

a TIR (taxa interna de retorno) do projeto reduz drasticamente, a ponto de torna-

lo INVIÁVEL!  

 

 Além disso, identificamos o maior volume de investimentos em “Obra 

Principal”, observada na planilha do modelo econômico, sendo que 50% desse 

investimento está programado para os Ipês Branco e Amarelo, que estimam 

ser os de menor arrecadação. Ou seja, é esperado um investimento enorme 

em áreas não atrativas.  

 

2) Anexo IV – Plano de Implantação  

 

 A concessão está prevendo uma quantidade exagerada, ao nosso ver, de 

vagas previstas para o serviço de estacionamento rotativo, sendo 99.454 vagas 

para autos + 8.650 vagas para motos. 

 

  Comparando com outros municípios no Brasil: a exemplo de São Paulo, a 

oferta de vagas é de aproximadamente 52 mil, de acordo com o contrato de 

concessão de estacionamento rotativo assinado recentemente. Assim, 

analisando a relação de Frota de veículos versus Vagas disponíveis, o Distrito 

Federal teria uma das piores relações comparado a diversos outros municípios 

do Brasil. Ou seja, existe uma oferta muito superior de vagas para uma 

demanda, rotativa, muito pequena. Em São Paulo são quase 7 milhões de 
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veículos para ocupação de 52 mil vagas de estacionamento rotativo, enquanto 

no Distrito Federal essa frota fica próxima dos 2 milhões de veículos para 

ocupação de mais de 100mil vagas.  

 

 A sugestão/contribuição seria de reduzir a quantidade de vagas ao ponto do 

serviço oferecer apenas vagas bem qualificadas, isso significa, com demanda 

suficiente para manter uma relação econômica e de risco factível com o 

mercado. 

 

  Enxergamos essa situação de desequilíbrio entre oferta de vagas e demanda 

de usuários, principalmente nos bolsões residenciais e áreas de comércio onde 

não existe demanda para vagas rotativas ou até mesmo baixa ocupação (Ipê 

Branco e parte do Ipê Amarelo).  

 

3) Anexo III – Minuta de Contrato – Receita Tarifária  

 

 Os valores das tarifas são muito inferiores aos praticados nas principais 

cidades do país, a exemplo: São Paulo (R$ 5,00/hora), Belo Horizonte (R$ 

4,40/hora).  

 

 Somado a isso, entendemos que as permanências máximas devem ser 

revistas para que alinhe o ponto principal do serviço que é disciplinar a 

rotatividade das vagas. Com permanências muito longas, de 12 horas por 

exemplo no caso do Ipê Amarelo e até Sem Limite no caso do Ipê Branco, o 

sistema poderá não ter a rotatividade esperada nessas áreas e 

consequentemente não faria sentido a cobrança e a prestação de serviço de 

estacionamento rotativo.  

 

 Além disso, o modelo de isenção para moradores, no Ipê Amarelo e usuários 

de transporte púbico torna, no Ipê Branco, torna o projeto inviável em virtude 

do investimento inicial e de manutenção que essas áreas exigem.  

 

4) Anexo IV – Caderno de Encargos – Modelo operacional  

 

 Sugerimos que o modelo operacional esteja mais flexível, sem a 

obrigatoriedade de utilização de algumas tecnologias, como por exemplo: 

Drones para auxiliar na fiscalização, Totens de auto atendimento E 

Parquímetros (ideal seria a obrigatoriedade de um ou outro, já que ambos tem 

a mesma funcionalidade), PDV móvel junto às monitoras da concessionária, 

frota de veículos elétricos e Câmeras fixas com leitor OCR.  

 

 A sugestão seria para uma exigência mínima de por exemplo, um sistema 

com Parquímetros e Aplicativo, deixando outros sistemas auxiliares a critério 

da concessionária, mediante aprovação do Poder Concedente. Lembrando que 
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a concessionária terá como uma das obrigações, a aprovação dos projetos de 

implantação junto ao Poder Concedente. Página 3 de 3  

 

5) Anexo IV – Caderno de Encargos – Modelo de apoio a fiscalização  

 

 O modelo de apoio à fiscalização com os veículos OCR faz total sentido visto 

a evolução tecnológica que já é realidade em diversos município pelo Brasil. 

No entanto, o uso dos veículos OCR junto à um sistema de apoio à fiscalização, 

que exige a impressão de notificação de não pagamento ao usuário, que 

deverá ser anexada ao próprio veículo infrator, não tem coerência.  

 

 A obrigação da emissão do aviso de regularização, que deve ser feita pela 

concessionária ao usuário final, torna ineficiente o apoio à fiscalização via 

veículo OCR, pois, os dados coletados pelo sistema do veículo não poderão 

ser enviados automaticamente para a base do Poder Concedente, visto que o 

usuário deverá ser notificado para uma possível regularização da tarifa não 

paga (para pagamento da tarifa de pós utilização).  

 

 Além de tudo, o sistema de pós utilização costuma causar um impacto 

negativo quanto a Respeitabilidade do sistema, visto que o mesmo teria uma 

segunda chance para efetuar o pagamento da tarifa.  

 

6) Anexo III – Minuta do Contrato – Reajuste  

 

 Por mais que o contrato cite na cláusula 25.1.5, que a recomposição do 

reequilíbrio econômico financeiro deverá ocorrer em até 60 dias, não ficou claro 

COMO se dará esse reequilíbrio, caso o poder concedente NÃO homologue o 

reajuste de tarifa devido e previsto em contrato. Seria ideal que esse 

PROCESSO/METODOLOGIA de reequilíbrio por falta de reajuste de tarifa 

esteja previsto em contrato também. 

 

  Temos a exemplo dessa metodologia sugerida, o contrato de concessão do 

estacionamento rotativo de São Paulo, cláusula 30ª da minuta do contrato 

público (disponível em 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/governo/projetos/desestati

zacao/estacionamento_ro tativo_pago/index.php), que se resume em, caso o 

reajuste não for concedido pelo Poder Concedente, a concessionária repassará 

– a título de outorga – ao Poder Concedente, um valor menor logo mês 

subsequente ao não reajuste.  

 

7)  Anexo V – Prova de Conceito 

 

  A exigência de uma prova de conceito em condições estipuladas nessa 

concessão, não se mostra coerente, visto que, a concessionária terá um prazo 

muito curto para realizar o desenvolvimento e adaptações necessárias, 
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principalmente tecnológicas, em seus sistemas para aderir a todos os requisitos 

dessa prova.  

 

 Conforme está proposto nos documentos da consulta pública, fica implícito 

que a concessionária teria que estar preparada para operar a Zona Verde no 

Distrito Federal, poucos dias após ser declarada vencedora, sendo que a 

concessionária terá um prazo considerável para início efetivo das operações.  

 

 Ou seja, a concessionária deverá investir em tecnologia (adaptações de 

sistema) para se adequar a concessão sem nem mesmo saber quem será o 

vencedor da licitação – correndo o risco de investimento sem nenhum retorno 

efetivo.  

 

 Diante da magnitude do projeto, não seria conveniente um investimento 

antecipado do privado sem nem mesmo saber o resultado final da licitação e 

em poucos dias após o resultado da licitação já estar totalmente preparado para 

operar (sistemas, equipamentos, processos) a Zona Verde e passar na Prova 

de Conceito.  

 

 Seria mais coerente, o Poder Concedente exigir uma data inicial para 

assunção dos serviços pela Concessionária, ficando a cargo da própria 

Concessionária a execução dos investimentos e adaptações necessárias 

durante esse período de Implantação. 

 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a contribuição. 
Serão revisadas as considerações tributárias conforme sugestão. 
Foram acatadas as sugestões para reavaliar a utilização de DRONES e de Prova 
Conceito. 
Com relação aos parquímetros, por ora entendeu-se pela sua manutenção no projeto, 
para que se avalie melhor eventuais transtornos para o pagamento pelo usuário. 
Entretanto, esse ponto poderá ser aprofundado nas próximas etapas do projeto, 
inclusive alterações decorrentes da Consulta como a sugestão de venda de créditos 
pelos Guardadores e Lavadores Autônomos cadastrados junto ao GDF. 
 
Nº: 358s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Marco Cruz 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Absurdo esse projeto da forma como está sendo proposto pelo Governo. Antes de 

taxar a população, que está sobrecarregada de impostos, deveria melhorar o 

transporte público que é um dos piores e mais caros do país.   

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 
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Nº: 359s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Marco de Vito 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Esse projeto é imoral. Nesse momento então... E passar tudo para a iniciativa privada 

é um escândalo sem tamanho. O cidadão paga e não terá nenhum benefício. 

ESTIMULO A USAR O SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE SE DÁ 

OFERECENDO UM SERVIÇO DECENTE!!! 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 360s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Marconi Teixeira de Melo 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Bom dia! 

Não concordo com mais essa privatização.. agora dos estacionamentos de Brasília.. 

O cidadão de classe média para baixa, que trabalhe próximo a essas áreas,  não 

poderá nem ir ao trabalho em dias alternados de carro. 

Hoje já é difícil pelo alto preço da gasolina.  

Agora terá também de pagar estacionamento...  

E tem por nome estacionamento público... Que vergonha... 

Mais uma vez ui m mais ricos serão privilegiados... 

Att., 

Marconi Melo 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 361s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Marcos Alencastro Rabello 
 
ONTRIBUIÇÃO 
Não concordo com esse projeto!!!!! 

Marcos Alencastro Rabello 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 362s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Marcos Netto 
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CONTRIBUIÇÃO 
Prezados Senhores a proposta de criação da mencionada Zona Verde deve 
considerar além do estímulo ao uso do transporte público o direito - já consolidado - 
nas quadras residenciais - do estacionamento dos veículos dos residentes. A 
mudança desta destinação irá APENAS prejudicar este direito - com a consequente 
arrecadação pelo Estado - sem a correspondente contraprestação de serviços aos 
cidadãos. Não há que se falar que haverá o direito a uma vaga por unidade 
habitacional quando se sabe que as famílias hoje em dia possuem de dois a três 
veículos. É um contrasenso a nossa realidade. 
 
RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 
 

Nº: 363s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Marcos Rogério Nepomuceno Marques 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Minuta do Edital, Contrato e Anexos 
 
Incluir, no anexo "item e definições", a destinação dos recursos, os quais, na minha 
opinião, devem ser direcionados para a melhoria da mobilidade urbana, ou seja, 
melhoria do transporte coletivo de passageiros. 
 
Marcos Rogerio Nepomuceno Marques 
CPF 053.255.078-18 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Com relação à destinação dos recursos, foram acatadas as contribuições, conforme 
item 2.2 deste Relatório, para que se proponha adequação da legislação distrital à 
Política Nacional de Mobilidade Urbana de forma que os recursos arrecadados em 
concessões de mobilidade sejam direcionados a investimentos no próprio sistema de 
mobilidade. 
 

Nº: 364s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Marcus Thadeu Cristovão da Silva 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Olá, a implantação da zona verde deve ser em locais onde haja crise com vagas, como 

os setores bancário e comercial e esplanada dos ministérios, não nas quadras 

residenciais, onde não há falta de vagas. Com relação a contrapartida, a cobrança 

deve vir, por exemplo, seis meses depois de alguma melhoria no sistema de ônibus, 

seguindo a lógica da cobrança de pedágio em rodovias.  

Att, 
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Marcus Thadeu Cristóvão da Silva  

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 365s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Marelson Bueno 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Em meu nome, no de minha família e de muitos amigos que me apoiam pelas lutas 

comunitárias em Taguatinga e em Vicente Pires, onde resido, coloco aqui 

veementemente contrário a privatização de estacionamento na área residencial de 

Brasília.  

Há que se notar claramente os muitos gastos do GDF neste período de pandemia, daí 

querer o governo apurar dinheiro a todo custo com mais sacrifício do povo.  

Isso é um escandaloso absurdo, é meter a mão  no bolso do contribuinte que nasceu 

pagando os mais diferentes e altos tributos.  

Não há como ser aprovado esse disparate. 

Marelson Bueno  

Rua 4, Vicente Pires  DF  

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 366s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Margarida Maria Alacoque Macedo 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Prezados parlamentares, 

Não é possível que os senhores compactuem com a ideia de honerar cada vez mais 

a população do DF. 

Por favor, tenham consciência e não concordem com esse projeto do GDF de cobrar 

taxas de estacionamento no centro, e áreas residenciais do plano piloto. Até nos 

setores hospitalar!!! Isso é um absurdo!!!! 

Vou lutar com toda a minha energia contra esse abuso de poder!!!! 

Até 

MARGARIDA MARIA ALACOQUE MACEDO 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 367s 
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NOME DO CONTRIBUINTE:  Margarida Marques – Síndica SQN 203 Bloco C 
 
CONTRIBUIÇÃO 
POSICIONAMENTO SOBRE ESTACIONAMENTO PAGO NAS ÁREAS PÚBLICAS 

Vimos manifestar nosso posicionamento contrário a cobrança de estacionamento nas 

áreas públicas do DF, notadamente nas quadras da ASA NORTE e ASA SUL, sejam 

nas áreas comerciais externas ou nas áreas internas de moradia. 

 

O GDF não pode impor esse fardo aos cidadãos SEM  ANTES garantir um sistema 

público, integrado e eficiente de transporte coletivo, digno da Capital da República. 

 

Faz-se necessário a implantação de um sistema radial de mobilidade urbana no DF, 

em direção ao Plano Piloto, utilizando trilhos leves e veículos seguros, leves e 

confortáveis, de forma a favorecer a migração do carro para veículos coletivos, bem 

como oferecendo qualidade urbanística e paisagística aos seus usuários. Esse 

sistema deve ser baseado na alteração da matriz energética de combustível fóssil 

para energias limpas e não poluentes ambientalmente. 

 

Entendemos que o modelo de gestão baseado em concessão a iniciativa privada da 

exploração de estacionamentos é desnecessário, imprudente e oneroso, visto que os 

investimentos para a implantação das vias públicas e demarcação das vagas já foram 

realizadas pelo GDF ao longo da construção de Brasília até os dias atuais. Faz- se 

necessário sim, o desenvolvimento de estudos para a constituição de um Órgão 

Publico que se configure em uma Autoridade Única Organizadora do Transporte e 

Mobilidade na Brasília Metrópole, que planeje e execute uma integração dos vários 

modais de transporte internos no Distrito Federal e com as cidades do entorno. 

 

Precede quaisquer estudos de cobrança de estacionamento no Plano Piloto a 

realização de investimentos e a implantação prioritária e urgente dos seguintes 

projetos: 

•       Expansão do Metro até o final da Asa Norte e sua continuidade por meio de VLT 

para as cidades na região norte do DF. 

•       Implantar o VLT na W3, L2 e Eixo Monumental, ambos de forma circular, mas 

integrado, substituindo completamente os Ônibus, que deverão se deslocar para 

outras vias. 

•       Executar o previsto no programa "Brasília Integrada" do BID/GDF,  que propõe 

“Terminais de Integração Metrô/VLT/Ônibus/Automóveis” nas pontas das Asas Sul e 

Asa Norte, com amplos estacionamentos gratuitos; 

•       Implantar uma rede transversal de micro-ônibus elétricos de vizinhança 

(cruzando o Plano Piloto no sentido Leste-Oeste) ligando as quadras, desde 800 às 

quadras 900. 

•       Completar e integrar as ciclovias e ciclo faixas, construindo bicicletários em 

praças e pontos de ônibus, edifícios  públicos e comerciais e fortalecer sistema 

compartilhado de bicicletas e patinetes. 
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•       Quanto ao transporte individual, incentivar alternativas sustentáveis e 

compartilhadas. 

 

O agravante dessa proposta de Zona Verde, além da privatização dos 

estacionamentos públicos, é a terceirização da fiscalização e aplicação de multas 

também aparentemente ser privatizada. Isso impediria a reversão desses recursos 

para apoio a execução de projetos inovadores de REESTRUTURAÇÃO do sistema 

de transporte do Distrito Federal e de sua Área Metropolitana. Essa privatização dos 

estacionamentos públicos com terceirização da fiscalização e cobrança de multas 

trará pesado ônus e transtornos aos moradores do DF e região que se deslocam 

diariamente ao centro da capital. 

 

Trará, ademais, custo cruel ao orçamento familiar dos assalariados já obrigados a 

manter oneroso carro individual e a enfrentar penosos congestionamentos, devido à 

ausência de transporte coletivo decente pela omissão do poder público, ao longo de 

décadas 

Margarida Marques 
Síndica do Bloco C 
SQN 203 
 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a contribuição. 
Cumpre diferenciar privatização de concessão, como foi explicado na Audiência 

Pública. 

Com relação às quadras residenciais, destaca-se que o Projeto prevê cobrança 

apenas em horário comercial e isenção para moradores, com objetivo de inibir que 

automóveis estacionem nas quadras residenciais para acessar as comerciais, como 

já ocorre hoje em muitas quadras. 

O Projeto não prevê terceirização da fiscalização, mantendo todos as prerrogativas 

do Poder Público, conforme foi explicado na Audiência Pública. 

Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

 

Nº: 368s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Maria Abadia 
 
CONTRIBUIÇÃO 
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Por favor, desistam desse absurdo! Não pode haver cobranças nas quadras 

residências nem nas proximidades de hospitais. Imagine uma pessoa precisando de 

atendimento de urgência, ou mesmo eletivo. Se não dispor de dinheiro pra pagar o 

estacionamento, fica sem atendimento? 

Outro exemplo: moro numa Quadra, onde nenhum prédio possui garagem. Minha 

família tem mais de um carro. Teremos que pagar eternamente o estacionamento do 

segundo carro? Chega de explorar o cidadão!  

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 
 

Nº: 369s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Maria Alice Di Pace Maranha Araujo 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Digo não ao Projeto Consulta Zona Verde. 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 370s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Maria Aparecida 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Não concordo com essa cobrança porque se paga uma taxa de licenciamento 

ademais que essas empresas só querem ganhar porque são os amigos do rei 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 371s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Maria Aparecida Assis 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Acho o um absurdo  Essa cobrança de estacionamentos  em prédios residenciais, 

ficamos restritos a número  de carropor garagem e nem visita  poderemos receber 

,,teram que pagar  para  nos visitar 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 372s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Maria Aparecida Ferreira 
 
CONTRIBUIÇÃO 
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Boa tarde! O governo deveria estar preocupado com os hospitais porque quantas 

pessoas estão morrendo por falta de atendimento. Já está pensando em dificultar a 

vida dos moradores de Brasília querendo privatizar estacionamento em  um momento 

caótico desses diante da pandemia querendo tumultuar os metrôs e ônibus. Talvez 

não sabe o que é entrar em um metro cheio ou ônibus. 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 373s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Maria Caléria Pereira 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Formulário de Contribuição 
Referência: “A proposta consiste em estabelecer 4 zonas de cobrança: Ipê Amarelo 

(R$2,00/h nas áreas residenciais do Plano Piloto e Sudoeste), Ipê Roxo (R$5,00/h na 

área central do Plano Piloto e setores hospitalares), Ipê Rosa (R$2,00/h no Eixo 

Monumental) e Ipê Branco (R$2,00/h nos estacionamentos próximos a Metrô, BRT, 

etc., com isenção aos usuários destes meios de transporte). Motos pagariam a metade 

destes valores.” 

Prezados, 

VENHO MANIFESTAR MINHA OPOSIÇÃO À  COBRANÇA DE 

ESTACIONAMENTO PÚBLICO, que será objeto de Audiência Pública: 31/07/2020 

10h às 12h. 

A população do Distrito Federal não deve assumir mais uma altíssima cobrança de 

taxas ou tributo de toda espécie, tendo em vista nunca receber uma contrapartida 

digna, respeitosa e correspondente ao que é exigida a pagar!!! Infelizmente não é um 

investimento no urbanismo do DF, mas mais um ônus que esta contribuição abusiva 

se configuraria, caso fosse aprovada. E NÃO SERÁ. 

É INADMISSÍVEL! 

À  COBRANÇA DE ESTACIONAMENTO PÚBLICO EU DIGO NÃO! 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 374s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Maria Cecilia de Andrade e Silva 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Impossível ser a favor, com esse metrô e ônibus superlotados. Vcs vão criar um 

problema do tamanho de uma boiada. Quem poderia pagar um preço desse para 

deixar o carro estacionado? E moradores tb? No seu próprio bloco? Em que país vcs 

vivem? Caiam na real!!!! 

RESPOSTA 
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A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 375s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Maria Clara Guaraldo Notaroberto 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Olá  boa tarde! Sou moradora da 416 Norte e como cidadã me posiciono radicalmente 

contrária à este projeto. O problema de Brasília e todo o DF é a mobilidade urbana. 

Somos mal servidos de transporte público.  O correto é investir em metrô e em ônibus 

que ofereçam mais qualidade e pontualidade.  Zona verde é injusta para a população 

já que pagamos impostos e não teremos sequer um benefício ou contrapartida. Este  é 

um projeto para encher o bolso dos empresários,  privatização do espaço público.  Irá 

falir ainda mais o comércio local, muitos deixarão de estacionar para irem as lojas, 

mercados, feiras e padarias.  

Não destruam Brasília.  

Atenciosamente  

Maria Clara Guaraldo Notaroberto  

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 376s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Maria Custódia 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Sou contra essa taxa de cobrança de estacionamentos públicos e principalmente 

residenciais. 

É mais um absurdo essa cobrança, pois já pagamos IPVA, taxa de licenciamento, 

IPTU, taxa de lixo e outros impostos. 

Por que não está sendo realizado consulta pública sobre esse projeto? 

Isso é uma vergonha, um assalto! 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 377s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Maria da Conceição Barbosa de Oliveira 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Bom dia. Peço encarecidamente que se os estacionamentos publicos do DF vierem a 

ser pagos ( o que é uma distorção)  SEJAM ISENTADAS as pessoas PNE ( com docto. 

expedido pelo Detran, com direito a vagas especiais, por comprovadamente terem 

dificuldades do aparelho locomotor), pois essas pessoas dependem exclusivamente 

do carro para se locomoverem com um mínimo de conforto.  

Atenciosamente. 
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Mª da Conceição Barbosa de Oliveira (PNE) 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

O Projeto prevê a reserva de vagas especiais, conforme legislação vigente. Já a 
gratuidade precisa ser estabelecida em lei específica. 
 

Nº: 378s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Maria da Conceição Souza Viana  
 
CONTRIBUIÇÃO 
Isso é absurdo o que o GDF quer fazer com o Patrimônio da Humanidade.  
Meu NÃO à privatização de áreas públicas  
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 379s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Maria das Graças de Souza Lima 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Sou contra a cobrança de taxa nos estacionamentos das quadras residenciais.  

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 380s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Maria de Fátima Silva 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Sou contra o projeto de cobrança de estacionamento nas quadras residenciais. 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 381s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Maria do Rosario Dias Varella 

CONTRIBUIÇÃO 
Sou contra privatização áreas públicas residenciais e de áreas comerciais locais. 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 382s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Maria Elisa Somavilla Xavier Dantas 
 
CONTRIBUIÇÃO 
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Eu, Maria Elisa Somavilla Xavier Dantas, portadora do CPF 357542431-72, 

venho  manifestar meu posicionamento contrário a cobrança de estacionamento nas 

áreas públicas do DF, notadamente nas quadras da ASA NORTE e ASA SUL, sejam 

nas áreas comerciais externas ou nas áreas internas de moradia. 

O GDF não pode impor esse fardo aos cidadãos SEM  ANTES garantir um sistema 

público, integrado e eficiente de transporte coletivo, digno da Capital da República. 

Faz-se necessário a implantação de um sistema radial de mobilidade urbana no DF, 

em direção ao Plano Piloto, utilizando trilhos leves e veículos seguros, leves e 

confortáveis, de forma a favorecer a migração do carro para veículos coletivos, bem 

como oferecendo qualidade urbanística e paisagística aos seus usuários. Esse 

sistema deve ser baseado na alteração da matriz energética de combustível fóssil 

para energias limpas e não poluentes ambientalmente. 

Entendemos que o modelo de gestão baseado em concessão a iniciativa privada da 

exploração de estacionamentos é desnecessário, imprudente e oneroso, visto que os 

investimentos para a implantação das vias públicas e demarcação das vagas já foram 

realizadas pelo GDF ao longo da construção de Brasília até os dias atuais. Faz- se 

necessário sim, o desenvolvimento de estudos para a constituição de um Órgão 

Publico que se configure em uma Autoridade Única Organizadora do Transporte e 

Mobilidade na Brasília Metrópole, que planeje e execute uma integração dos vários 

modais de transporte internos no Distrito Federal e com as cidades do entorno. 

Precede quaisquer estudos de cobrança de estacionamento no Plano Piloto a 

realização de investimentos e a implantação prioritária e urgente dos seguintes 

projetos: 

• Expansão do Metro até o final da Asa Norte e sua continuidade por meio de VLT 

para as cidades na região norte do DF. 

• Implantar o VLT na W3, L2 e Eixo Monumental, ambos de forma circular, mas 

integrado, substituindo completamente os Ônibus, que deverão se deslocar para 

outras vias. 

• Executar o previsto no programa "Brasília Integrada" do BID/GDF,  que propõe 

“Terminais de Integração Metrô/VLT/Ônibus/Automóveis” nas pontas das Asas Sul e 

Asa Norte, com amplos estacionamentos gratuitos; 

• Implantar uma rede transversal de micro-ônibus elétricos de vizinhança (cruzando o 

Plano Piloto no sentido Leste-Oeste) ligando as quadras, desde 800 às quadras 900. 

• Completar e integrar as ciclovias e ciclo faixas, construindo bicicletários em praças 

e pontos de ônibus, edifícios  públicos e comerciais e fortalecer sistema compartilhado 

de bicicletas e patinetes. 

• Quanto ao transporte individual, incentivar alternativas sustentáveis e 

compartilhadas. 

O agravante dessa proposta de Zona Verde, além da privatização dos 

estacionamentos públicos, é a terceirização da fiscalização e aplicação de multas 
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também aparentemente ser privatizada. Isso impediria a reversão desses recursos 

para apoio a execução de projetos inovadores de REESTRUTURAÇÃO do sistema 

de transporte do Distrito Federal e de sua Área Metropolitana. Essa privatização dos 

estacionamentos públicos com terceirização da fiscalização e cobrança de multas 

trará pesado ônus e transtornos aos moradores do DF e região que se deslocam 

diariamente ao centro da capital. 

Trará, ademais, custo cruel ao orçamento familiar dos assalariados já obrigados a 

manter oneroso carro individual e a enfrentar penosos congestionamentos, devido à 

ausência de transporte coletivo decente pela omissão do poder público, ao longo de 

décadas 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a contribuição. 
Cumpre diferenciar privatização de concessão, como foi explicado na Audiência 

Pública. 

Com relação às quadras residenciais, destaca-se que o Projeto prevê cobrança 

apenas em horário comercial e isenção para moradores, com objetivo de inibir que 

automóveis estacionem nas quadras residenciais para acessar as comerciais, como 

já ocorre hoje em muitas quadras. 

O Projeto não prevê terceirização da fiscalização, mantendo todos as prerrogativas 

do Poder Público, conforme foi explicado na Audiência Pública. 

Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

 

Nº: 383s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Maria Elisabete Redondo Marinho 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Bom dia . 

Sobre a cobrança de estacionamento público, considero abusiva a proposta . Criar 

áreas de estacionamento rotativo é uma coisa , áreas que poderiam vir a ser 

estudadas com a comunidade ,mas querer colocar  estacionamento pago em todas 

áreas públicas é um desmando além de ser abusivo. É sabido que o transporte público 

em Brasília é ruim , temos um metro que sequer vai até a Asa Norte cobrindo pelo 

menos o Plano Piloto , ônibus que não percorrem as entrequadras favorecendo 

grandes distâncias de caminhada, não há uma infra estrutura decente enfim . Além 

disso viveremos um momento de recessão nunca visto .Deveriam substituir a atual 

proposta por uma em que fosse visto propostas de melhora na mobilidade, que 

ajudasse a melhorar o comércio e etc e não mais um FUNDO SEM FIM de 

arrecadação para o governo com prejuízo à população. 
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RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 384s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Maria Estela Cavalcante Paraguassu de Oliveira 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Criem área de estacionamento e licitem para iniciativa privada. Podem ser terrenos 

ou subsolos das entrequadras, Mas nunca dentro das superquadras. Senão daqui a 

pouco vamos ter portões de entrada e cada prefeitura de quadra que explore 

estacionamentos. 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 385s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Maria Gloria Alves Teixeira 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Não à cobrança de estacionamento público 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 386s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Maria Goretti Farias 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Não  ao projeto de zona verde.Setia interessante se houvesse transporte público de 

qualidade pelo menos razoável. O que não é o caso. 

NÃO  NÃO  NÃO  

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 387s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Maria Helena Souza 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Quem mora no Setor Hoteleiro Norte (Aparthotel) tem direito a uma vaga? 

MARIA HELENA DE SOUZA 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Não há isenção para moradores no setor Ipê Roxo. 

Nº: 388s 
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NOME DO CONTRIBUINTE:  Maria Inês F. de M. Brandão. 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Prezados, 

Brasília, desde o seu lançamento foi construída com muitos prédios residenciais sem 

garagem, além do mais ela é conhecida como uma cidade com alto índice de carros 

por grupo familiar. Qual o seria o benefício de tornar o estacionamento residencial em 

rotativo, sendo que ele atende aos moradores do prédio ou da quadra? 

 

Considerando  também que a nossa cidade ainda não tem um transporte público 

eficiente, como as pessoas fariam para se deslocar para o trabalho sem o uso do carro 

e evitar de pagar quantias exorbitantes de estacionamento? 

 

Não vejo, neste momento, que seja plausível adotar o sistema de cobrança em 

estacionamento público antes de se fazer um grande  investimento em transporte 

público, a exemplo de outras cidades e países. 

 

E com relação a cobrança de estacionamento em quadras residenciais, não há sentido 

para isso!!!!!! 

 

Atenciosamente, 

Maria Inês F. de M. Brandão.  
 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. O Projeto prevê isenção para moradores. 

Nº: 389s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Maria Inez 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Sou contra 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 390s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Maria José Vieira Rebouças 
 
CONTRIBUIÇÃO 
 
NÃO ao estacionamento público pago em Brasília ! Na Europa é assim, em Madrid e 

Londres testemunhei isso, mas o transporte público lá  funciona. Agora querer impor 

e não oferecer um transporte adequado é no mínimo uma irresponsabilidade. Nem o 

metrô na asa norte conseguiram implantar. Que sejamos ouvidos e atendidos. 

Cordialmente. Maria José Vieira. 
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RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 391s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Maria Luiza Almeida Gusmão 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Contra a proposta 

Gostaria que o chat da audiência estive acessível para melhor interação 

Maria Luiza Almeida Gusmão 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 392s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Maria Madalena dos Santos 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Quero deixar aqui meu voto contra a cobrança de estacionamento público. Já 

pagamento o IPTU e IPVA para o governo cuidar da cidade. 

Maria Madalena F dos Santos 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 393s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Maria Natália Vieira Marinho Valois 
 
CONTRIBUIÇÃO 1 
NÃO CONCORDO COM ESSE PROJETO, É UM ABSURDO!!!!!! 

CONTRIBUIÇÃO 2 
Eu, Maria Natália Vieira Marinho Valois, CPF 030.080.921-28, residente à SQN 316, 

Bloco D, voto NÃO ao Projeto Zona Verde do GDF! 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 394s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Maria Silva 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Bom dia! 

Registrando meu PROTESTO CONTRA O PROJETO ZONA VERDE DO GDF! 

ABSURDO!!! 

Ganância do governo!!! 

RESPOSTA 
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A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 395s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Mariangela Chaves Parreira  
 
CONTRIBUIÇÃO 
Bom dia, venho manifestar-me contra a privatização de estacionamentos, vagas em 

áreas públicas, comerciais e residenciais!  

Um absurdo o GDF tirando um direito do povo! Por favor , chegar de favoritismo, 

pensem na população, o que mais precisa acontecer para que tenhamos um governo 

justo ??????  

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 396s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Marília Albuquerque 
 
CONTRIBUIÇÃO 
estacionamento pago 
NÃO 
RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 397s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Marília de Assis Brasil Leal 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Quero dizer q voto NÃO a privatização dos estacionamentos públicos 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 398s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Marilia Dornas 
 
CONTRIBUIÇÃO 
É indecente esse projeto de zona verde. Dinheiro arrecadado por empresas privadas, 

com certeza amigo de alguém do governo, e que não vai reverter em 

nenhuma  melhoria para a população. Senhores deputados, digam não a esse 

descalabro!!!!!! 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 399s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Marina Berquó 
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CONTRIBUIÇÃO 
Moro em Brasília e sou CONTRA a privatização das vagas de estacionamento 

público!!! 

Att. 

Marina Berquó Peleja 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 400s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Marina Gomes da Silva Nunes – IPREV-DF 
 
CONTRIBUIÇÃO 
         Prezado, 

Venho por meio deste, de ordem do Diretor de Investimentos, manifestar o 

interesse deste Instituto em participar da audiência pública que vai discutir o projeto 

de implantação do estacionamento rotativo em áreas públicas do DF, conhecido por 

Zona Verde, nesta sexta-feira (31), às 10h, no auditório da sede do Departamento de 

Estradas de Rodagem do DF (DER), tendo em vista o disposto no art. 73-A, alínea 

“c”, da Lei Complementar nº 932 de 2017, observado a seguir: 

“Art. 73-A. Fica instituído o Fundo Solidário Garantidor, com a seguinte 
destinação e características: 

III - composto pelos seguintes bens, ativos, direitos e receitas 
extraordinárias: 

c) os recursos decorrentes da cessão do direito de superfície sobre 
os espaços públicos destinados a estacionamento de veículos 
automotores e o direito de superfície sobre áreas destinadas à 
regularização fundiária urbana e rural de propriedade do Distrito 
Federal e de suas empresas públicas, observada a regulamentação 
específica definida em lei”. (grifo nosso) 

 

Entretanto, para evitar a propagação do novo coronavírus, causador da 
Covid-19, informamos que a Unidade de Ativos Não Financeiros, vinculada a 
Diretoria de Investimentos participará de forma on-line. Portanto, solicitamos a 
disponibilização do link para assistir a audiência, bem como nos colocamos à 
disposição para quaisquer esclarecimentos que porventura se façam 
necessários. 

 

Atenciosamente, 

Marina Gomes da Silva Nunes 

Coordenadora de Gestão de Ativos Não-Financeiros 

Diretoria de Investimentos 

(61) 3105-3423 

marina.nunes@iprev.df.gov.br  
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RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Entende-se que a concessão de estacionamentos rotativos não se confunde com a 

cessão do direito de superfície, porém será aprofundada a avaliação jurídica, 

considerando a Lei da Política Nacional de Mobilidade Urbana. 

Nº: 401s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Marinaldo 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Não sou de acordo. 

Nós já pagamos impostos demais nesse país e não vemos nada de serviços para o 

qual pagamos em saúde, educação e transportes. 

Estamos cheios até a tampa de políticos que administram mal nosso dinheiro suado. 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 402s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Marinalva Soares 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Sou contra este projeto. 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 403s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Marinez Queiroz 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Não ao estacionamento pago nas quadras 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 404s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Mario Vinicius Costa 
 
CONTRIBUIÇÃO 1 
Prezado Secretário de Mobilidade do GDF, 

Gostaria que o GDF apresentasse à população do Distrito Federal uma proposta de 

mobilidade com a efetiva integração dos modais de transporte, incluindo os 

investimentos necessários, para viabilizar uma mudança na qualidade do transporte.  
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Atualmente, ônibus lotados, metrô lotado, engarrafamento nos horários de pico em 

todos os corredores de acesso ao Plano Piloto. Qualquer acidente piora muito o que 

se apresenta como uma situação caótica. 

Mas eis que a Secretária de Mobilidade cria um projeto de zoneamento de 

estacionamento para o Plano Piloto com concessão à iniciativa privada por 30 anos e 

previsão de pagamento de estacionamento até em quadra residencial. Criar 

estacionamento pago é promover mobilidade? 

A resposta é não. Restringir o uso do transporte individual (carro) sem ter um sistema 

de transporte de qualidade que incentive o uso do transporte público, como demonstra 

os melhores sistemas de transporte do mundo. Londres criou o pedágio do transporte 

individual na região central da cidade, mas tem um transporte público que permite que 

o cidadão deixe o carro em casa. Em Paris, há integração, de trem, metrô e ônibus, 

de modo de que quem mora até mais de 50 km da cidade consegue acessá-la em 

condições melhores do que o carro para tais distância. A capital francesa tem 

restrições ao estacionamento de carro, com estacionamentos públicos (subterrâneos 

e externos), mas o estacionamento em ruas na região central da cidade em frente a 

prédios residenciais não é pago. Tem restrição de horário de uso e o pernoite é 

assegurado. 

Talvez a Secretária de Mobilidade precise saber mais sobre exemplos de sistema de 

transporte de qualidade em funcionamento em diversas cidades do mundo. 

Entretanto, sem financiamento para chegar a um sistema de transporte que combata 

à lotação e o engarrafamento, o Distrito Federal, em vez que construir o metrô na Asa 

Norte, estabelecendo a integração nos extremos da Asa Sul e da Asa Norte. Quem 

sabe acabando com o estacionamento "poeirão" de ônibus no final da Asa Norte. E o 

gigantesco estacionamento de ônibus que ocorria no Mané Garrincha?  

Está claro que o sistema de transporte público do Distrito Federal precisa de 

investimento para obras e serviços para atender com qualidade à demanda de 

mobilidade da população. Mas começar por zoneamento de estacionamento no Plano 

Piloto com concessão e cobrando o custo do problema ao cidadão é muito mais rápido 

e fácil. E injusto socialmente. 

Atenciosamente, 

Mario Costa  

Morador de Brasília há 41 anos e participante da primeira viagem do metrô ocorrida 

em 1994 no trecho entre as estações do ParkShopping e de Águas Claras. 

 
CONTRIBUIÇÃO 2 
Prezados, 

Fiquei estarrecido com o que vi e ouvi na parte final da audiência pública, quando um 

senhor que estava à mesa, disse que o projeto já vem sofrendo modificações desde 

a seleção de uma empresa para ser concessionária do estacionamento pago e que o 

projeto seguirá atendendo o interesse do GDF... Aqui, cabe uma pausa. Porque um 
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projeto desse porte e que impacta a mobilidade da população tem que atender ao 

interesse público deste população e não da administração pública. Pareceu-me que o 

GDF já está disposto a aprovar esse projeto, independentemente, do que falta para 

que o DF tenha um transporte público de qualidade, o que, certamente, não começa 

com estacionamento pago. Isso não deve provocar impacto relevante nos 

engarrafamentos. Ou estacionamentos dos Ministérios e demais órgãos públicos 

passarão a ser cobrados? 

Att., 

Mario Costa 

Morador de Brasília há 41 anos 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

A Política Nacional de Mobilidade Urbana não deixa dúvidas de que os 

estacionamentos são parte fundamental do sistema de mobilidade. 

Os Ministérios estão considerados no setor Ipê Rosa. 

Nº: 405s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Marisa Faria do Nascimento Borges 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Não concordo com o Projeto da Zona Verde proposto pelo GDF. 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 406s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Maristela Ribas Feltrin 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Voto não 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 407s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Marize Araújo 
 
CONTRIBUIÇÃO 
SOU ABSOLUTAMENTE CONTRA ESSE ABSURDO E IMORAL PROJETO DE 

COBRANÇA DE ESTACIONAMENTO EM ÁREA PÚBLICA, PRINCIPALMENTE NO 

INTERIOR DAS QUADRAS RESIDENCIAIS. 
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Ter carro em Brasília não é uma simples opção. Trata-se de extrema necessidade de 

locomoção, em face do péssimo e ineficiente transporte público desta Capital. Não 

basta o caríssimo IPVA que pagamos sem nenhum retorno? Ainda querem onerar 

mais ainda o trabalhador para enriquecerem ainda mais uns poucos privilegiados 

deste País de enormes desigualdades sociais. 

 

Senhor governador, não moramos em casa no lago sul. Não temos garagem. 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 408s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Marizete Maria Neiva Ribeiro 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Eu não concordo com essa lei. Não temos infra estrutura para tal. Bom dia. 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 409s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Marlene Castro 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Sou contra a privatização das vagas públicas. 

Principalmente das residenciais, que é mais absurda ainda. 

Brasilia não tem infraestrutura para que as pessoas fiquem sem carro. 

Os ônibus são poucos e não tem horário certo de passar, estão sempre atrasados e 

cheios. 

O metrô não passa em toda cidade. 

É um absurdo cobrar taxas sem dar opções de boa qualidade para a população. 

Atenciosamente 

Marlene Castro 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 410s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Marlene Rosa 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Sou contra esse absurdo de projeto Zona Verde! 

RESPOSTA 
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A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 411s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Marta Benévolo. 
 
CONTRIBUIÇÃO 
O GDF deve se dedicar aos estacionamentos inacabados, mal dimensionados e mal 

planejados. 

Chega de taxas e impostos indevidos.  

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 412s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Marta Gomides 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Acho um absurdo, ter que pagar tantos impostos, IPVA já é caro, está cada dia mais 

difícil está na vida... 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 413s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Marta Oliveira Da Costa 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Absurdo esta proposta. Sou moradora da Asa Norte e não posso pagar por 

estacionamento. Se ficar só com um carro, teremos que usar este transporte público 

precário. Ofereçam um transporte público de qualidade, como as cidades europeias 

que vcs citam como exemplo. 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 414s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Martha Paiva Scardua 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Que tal investir no transporte público, nas ciclovias ... para melhorar a mobilidade, 

saúde e condições de trabalho da população? Privatiza Não! Falta recurso? Taxa 

fortunas,  cobra as grandes dívidas que o Estado tem a receber. O que a gente precisa 

é de um Estado forte nesse momento. Mínimo, é ter vergonha na cara e exercer a 

política de forma justa, redistribuindo renda e DIMINUINDO DESIGUALDADE SOCIAL 

!!! 

Relatório Anexo - Contribuições e Respostas (Rev Site) (53442389)         SEI 00090-00014697/2020-22 / pg. 523



 

Que tal fazer política pública baseada em evidência? Desde quando falta de 

estacionamento figura como problema importante para brasilienses?  Que tal finalizar 

o metrô???? 

Martha Paiva Scardua 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 415s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Martha Teixeira Canella 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Bom dia 

Sou contra a zona verde 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 416s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Martim Santos 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Quero  assistir  a  audiencia  pública 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. O vídeo da Audiência Pública permanece 

disponível no Canal da SEMOB no Youtube. 

Nº: 417s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Matheus De Luca 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Projeto descabido e sem vergonha. Malucos! 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 418s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Matheus Rodrigues 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Boa tarde, me chamo matheus e gostaria de dar minha opinião a respeito da cobrança 

de estacionamento por todo df. 

É um absurdo cobrarem estacionamento em nome da mobilidade urbana. O que o gdf 

tem feito para melhorar o transporte público? 

Onde está o brt? 

Onde está o metro da asa norte ? 
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Onde estão as centrais de aluguel de bicicleta? 

Onibus e metrôs funcionando durante a madrugada? 

Brasília é uma cidade que foi planejada para circulação de veículos, vocês estão 

querendo cobrar dos carros estacionados em troco de que? 

Muito absurda toda essa proposta. 

Se o propósito é melhorar a mobilidade urbana façam investimentos nos lugares 

certos, ao invés de criar mais uma forma de tirar nosso suado dinheiro ! 

Fora a questão dos motoristas de uber, que são essenciais para a mobilidade, e não 

vão poder nem parar seus carros para descansar sem ter seus ganhos sugados . 

Espero muito que nada dessa proposta seja aceita. Isso é uma absurdo inimaginável 

! 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Foi lançado Edital para bicicletas compartilhadas, disponível em 
http://semob.df.gov.br/edital-de-chamamento-02-2020/ 
Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

 

Nº: 419s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Mauricio de Menezes 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Voto contra o projeto. 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 420s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Mauricio Lage Campos 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Venho através deste email dizer ser completamente contra a cobrança de 
estacionamento público. 
Onde só trará mais taxas a população, sem nenhuma contrapartida. 
Mauricio Lage Campos 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 421s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Maurício Rolo Filho 
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CONTRIBUIÇÃO 
Contra esse absurdo da criação da zona verde com cobrança de taxas de 

estacionamento principalmente nas quadras residenciais. 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

 

Nº: 422s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Mauro Castro 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Prezados, 

Meu voto é não.  

Antes de regulamentar simples, deve proporcionar à população que já paga muitos 

impostos, condições de transporte, estacionamento no parque com transporte para 

quem permanece muito tempo (trabalhando), permitirá estacionamento gratuito por 

até uma ou duas horas, etc. 

Se não for assim, será apenas para arrecadação ou do governo ou para algum 

privado. 

Esta é minha opinião.  

Mauro Castro  

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 423s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  MD Bessa 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Temos que se preocupar com coisas úteis voltadas para população e em arrecadar 

cada vez mais, onerano o nosso bolso. Não se isso em lugar nenhum no Brasil. Sou 

absolitamente contra 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 424s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Meg Lima 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Sou contra à cobrança de estacionamento nas quadras. 
O estacionamento é público! 
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RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 425s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Meire Nadja 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Não ao estacionamento pago! Queremos nossa área verde como está. 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 426s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Memorina Rabelo 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Não ao estacionamento rotativo linha verde 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 427s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Milca Marques Wianoski 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Voto não.  

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 428s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Monica Maria Ferreira Lacerda 
 
CONTRIBUIÇÃO 
SENHORES  

ESSA RESOLUÇÃO SERÁ DE TOTAL.DESAGRADO PARA A POPULACAO. A 

CONSIDERACAO DESSA DRASTICAMENTE A ESSE GOVERNO CAIRÁ 

DRASTICAMENTE.  

NAO APROVAMOS. 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 429s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Mônica 
 
CONTRIBUIÇÃO 
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Minha manifestação pelo projeto Zona Verde é que seja suspenso até apresentação 

pelo GDF de estudo integrado de mobilidade urbana. 

Qualquer que seja o direcionamento para uma privatização deverá contemplar 

contrapartidas a bem da comunidade e considerar não uma medida isolada mas sim 

um plano integrado. 

 

Portanto, antes de impor esse fardo aos cidadãos, e somente onde for necessário, o 

GDF precisa: 

 

• Levar o Metrô até a Asa Norte; 

 

• implantar o VLT na W3 e L2, substituindo os Ônibus, que deverão se deslocar para 

outras vias; 

 

• construir os Terminais de Integração Metrô/VLT/Ônibus/Automóveis nas pontas das 

Asas Sul e Norte, com amplos estacionamentos gratuitos; 

 

• implantar uma rede transversal de ônibus de vizinhança (cruzando o Plano Piloto no 

sentido Leste-Oeste) ligando as quadras 800 às quadras 900; 

 

• completar e integrar as ciclovias e ciclofaixas, e construir bicicletários em várias 

Praças e pontos de ônibus, com o sistema de bicicletas compartilhadas; 

 

• incentivar outras alternativas de transporte, como o sistema de automóveis 

compartilhados, presentes em algumas cidades do mundo e do Brasil, isentos da 

cobrança de estacionamentos públicos. 

Att  
Mônica 
 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a contribuição. 
Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

 

Nº: 430s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Monika 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Digo não ao projeto zona verde! 
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Isso é um absurdo! 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 431s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Movimento Avança Brasília 

CONTRIBUIÇÃO 
Em face do meu respeito e da minha admiração pelo Governador Ibaneis Rocha, li 

atentamente todo o Projeto Zona Verde, incluindo os argumentos favoráveis a essa 

iniciativa. 

Contudo, como cientista político, posso assegurar que esse governador perderá 

importantes votos e dificilmente conseguirá se reeleger implantando projetos 

impopulares ou parecidos com o zona verde, pois pouco tempo depois dele ser 

concretizado, milhares de proprietários de automóveis sentirão no bolso o ônus dessa 

iniciativa do GDF, ainda que ele tente convencer o povo do contrário, mesmo 

porque  boa parte da população já está pagando IPVA para ter acesso a 

estacionamentos públicos. Sem contar que estamos atravessando um péssimo 

momento para o GDF impor mais despesas aos eleitores dessa unidade federativa, 

após milhares de brasilienses perderem os empregos, durante a pandemia de covid 

19. 

Porém, a construção de estacionamentos subterrâneos no centro de Taguatinga, nos 

setores comercial e bancário para ser explorado pela iniciativa privada pode ser uma 

eficaz alternativa a fim de proporcionar mais vagas nos locais com excesso de 

veículos, ao contrário de algumas áreas da Asa Sul, onde sobram vagas no horário 

comercial, como por exemplo a quadra SQS 416 desse bairro, pois os comércios e os 

órgãos públicos das Asas norte e sul apresentam uma carência de vagas muito 

superior do que as residências desses bairros. 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 432s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Murilo Sá 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Formulário de Contribuição 
Referência: “A proposta consiste em estabelecer 4 zonas de cobrança: Ipê Amarelo 

(R$2,00/h nas áreas residenciais do Plano Piloto e Sudoeste), Ipê Roxo (R$5,00/h na 

área central do Plano Piloto e setores hospitalares), Ipê Rosa (R$2,00/h no Eixo 

Monumental) e Ipê Branco (R$2,00/h nos estacionamentos próximos a Metrô, BRT, 

etc., com isenção aos usuários destes meios de transporte). Motos pagariam a metade 

destes valores.” 

Prezados, 
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VENHO MANIFESTAR MINHA OPOSIÇÃO À COBRANÇA DE ESTACIONAMENTO 

PÚBLICO, que será objeto de Audiência Pública: 31/07/2020 10h às 12h. 

A população do Distrito Federal não deve assumir mais uma altíssima cobrança de 

taxas ou tributo de toda espécie, tendo em vista nunca receber uma contrapartida 

digna, respeitosa e correspondente ao que é exigida a pagar!!! Infelizmente não é um 

investimento no urbanismo do DF, mas mais um ônus que esta contribuição abusiva 

se configuraria, caso fosse aprovada. E NÃO SERÁ. 

É INADMISSÍVEL! 

À  COBRANÇA DE ESTACIONAMENTO PÚBLICO EU DIGO NÃO! 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 433s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Myrian Guimarães 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Bom dia  

Acho um absurdo essa ideia de zona verde ainda mais no momento que estamos 

passando com famílias perdendo o seu poder aquisitivo e outras sendo obrigadas a 

se mobilizar usando seus automóveis com essa pandemia. 

É um desrespeito com a população ao invés da secretaria de mobilização está 

empenhada em melhorar os nossos transportes publicos, está é querendo massacrar 

mais a população com impostos, gasolina cara e transporte público sucateado e 

cheios. Vocês senhores secretários e chefes tem suas garagens nos seus órgãos. Vcs 

irão pagar também? Como os interesses estão invertidos ao invés de ajudar vcs 

querem é prejudicar cada vez mais os menos favorecidos. Sou totalmente contra a 

Zona verde vcs tem que melhorar o transporte público as condições das 

pessoas ter uma melhor mobilidade, isso sim vale a pena um projeto. Deixo aqui 

meu posicionamento e minha indignação. 

Myrian Guimarães  

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 434s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Nadia Chubaci 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Nao a cobrança 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 
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Nº: 435s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Nadja Lordelo 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Sou contra essa proposta de cobrar estacionamento.  Estamos privatizando toda área 

que é considerada pública  

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 436s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Nanci Martins de Paula - Prefeitura da SQN 303 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Formulário de Contribuição 
POSICIONAMENTO SOBRE ESTACIONAMENTO PAGO NAS ÁREAS PÚBLICAS 
Vimos manifestar nosso posicionamento contrário a cobrança de estacionamento nas 
áreas públicas do DF, notadamente nas quadras da ASA NORTE e ASA SUL, sejam 
nas áreas comerciais externas ou nas áreas internas de moradia. 
 
O GDF não pode impor esse fardo aos cidadãos SEM ANTES garantir um sistema 
público, integrado e eficiente de transporte coletivo, digno da Capital da República. 
 
Faz-se necessário a implantação de um sistema radial de mobilidade urbana no DF, 
em direção ao Plano Piloto, utilizando trilhos leves e veículos seguros, leves e 
confortáveis, de forma a favorecer a migração do carro para veículos coletivos, bem 
como oferecendo qualidade urbanística e paisagística aos seus usuários. Esse 
sistema deve ser baseado na alteração da matriz energética de combustível fóssil 
para energias limpas e não poluentes ambientalmente. 
 
Entendemos que o modelo de gestão baseado em concessão a iniciativa privada da 
exploração de estacionamentos é desnecessário, imprudente e oneroso, visto que os 
investimentos para a implantação das vias públicas e demarcação das vagas já foram 
realizadas pelo GDF ao longo da construção de Brasília até os dias atuais. Faz- se 
necessário sim, o desenvolvimento de estudos para a constituição de um Órgão 
Publico que se configure em uma Autoridade Única Organizadora do Transporte e 
Mobilidade na Brasília Metrópole, que planeje e execute uma integração dos vários 
modais de transporte internos no Distrito Federal e com as cidades do entorno. 
 
Precede quaisquer estudos de cobrança de estacionamento no Plano Piloto a 
realização de investimentos e a implantação prioritária e urgente dos seguintes 
projetos: 
 

 Expansão do Metro até o final da Asa Norte e sua continuidade por meio de VLT 
para as cidades na região norte do DF. 

 Implantar o VLT na W3, L2 e Eixo Monumental, ambos de forma circular, mas 
integrado, substituindo completamente os Ônibus, que deverão se deslocar para 
outras vias. 

 Executar o previsto no programa "Brasília Integrada" do BID/GDF,  que propõe 
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“Terminais de Integração Metrô/VLT/Ônibus/Automóveis” nas pontas das Asas Sul 
e Asa Norte, com amplos estacionamentos gratuitos; 

 Implantar uma rede transversal de micro-ônibus elétricos de vizinhança (cruzando 
o Plano Piloto no sentido Leste-Oeste) ligando as quadras, desde 800 às quadras 
900. 

 Completar e integrar as ciclovias e ciclo faixas, construindo bicicletários em praças 
e pontos de ônibus, edifícios  públicos e comerciais e fortalecer sistema 
compartilhado de bicicletas e patinetes. 

 Quanto ao transporte individual, incentivar alternativas sustentáveis e 
compartilhadas. 

 
O agravante dessa proposta de Zona Verde, além da privatização dos 
estacionamentos públicos, é a terceirização da fiscalização e aplicação de multas 
também aparentemente ser privatizada. Isso impediria a reversão desses recursos 
para apoio a execução de projetos inovadores de REESTRUTURAÇÃO do sistema 
de transporte do Distrito Federal e de sua Área Metropolitana. Essa privatização dos 
estacionamentos públicos com terceirização da fiscalização e cobrança de multas 
trará pesado ônus e transtornos aos moradores do DF e região que se deslocam 
diariamente ao centro da capital. 
 

Trará, ademais, custo cruel ao orçamento familiar dos assalariados já obrigados a 

manter oneroso carro individual e a enfrentar penosos congestionamentos, devido à 

ausência de transporte coletivo decente pela omissão do poder público, ao longo de 

décadas. Queremos que fique claro que: somos contrários ao atual Projeto de 

privatização das áreas públicas de estacionamento de Brasília.  

Att. Nanci Martins de Paula, CPF 131251921-53, RG 184. 869 SSP/GO 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a contribuição. 
Cumpre diferenciar privatização de concessão, como foi explicado na Audiência 

Pública. 

Com relação às quadras residenciais, destaca-se que o Projeto prevê cobrança 

apenas em horário comercial e isenção para moradores, com objetivo de inibir que 

automóveis estacionem nas quadras residenciais para acessar as comerciais, como 

já ocorre hoje em muitas quadras. 

O Projeto não prevê terceirização da fiscalização, mantendo todos as prerrogativas 

do Poder Público, conforme foi explicado na Audiência Pública. 

Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 
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Nº: 437s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Nanda Nogueira 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Boa tarde, sou moradora do sudoeste, quadra residencial. Acho absurda a cobrança 

de estacionamento dentro da quadra residencial. Uma vez que os moradores do 

sudoeste não tem acesso ao transporte público de qualidade, e nem acesso ao metrô. 

 

Ficando inviável todos os moradores do plano piloto usarem o transporte público que 

já está saturado, não tem obra de metrô. 

 

Pagar nas áreas turísticas do plano piloto, ou áreas hospitalares é justificável, pois 

tem estacionamento fácil e mobilidade para ir até esses locais de carro. Mas nas áreas 

residenciais acho abusivo e sem finalidade coletiva! 

 

Atenciosamente, 

Moradora do sudoeste 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. O Projeto prevê isenção para moradores. 

Nº: 438s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Nara Cristina Cunha Neves 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Não a cobrança de estacionamento público entre quadras! Já pagamos IPTU , IPVA! 

TAXA DE LIXO! ENERGIA ÁGUA! BASTA 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

 

Nº: 439s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Natanry Osorio  
 
CONTRIBUIÇÃO  
COBRANÇA DE ESTACIONAMENTO EM ÁREAS PÚBLICAS DO PLANO PILOTO 

 

REFLEXÕES PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA 

31/07/2020 

 

1. A recessão econômica, resultado do Covid-19, e o prejuízo sobre várias atividades 

comerciais e de serviços ocasionaram o fim de inúmeras atividades. Logo, houve 

redução de veículos nas Quadras e Entrequadras.  O GDF não informou a sociedade, 

até o momento,  qual foi a perda de empregos e número de estabelecimentos 

fechados na RA Brasília, por exemplo? Pelo exposto: Por que o GDF, de forma 
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intempestiva, e sem informações críveis, resolve, em plena pandemia, tratar de 

cobrança de veículos nas Superquadras em uma Audiência Pública muitíssimo mal 

divulgada?    

  

2. O momento não seria oportuno para que o GDF apresentasse à sociedade sua 

proposta para geração de empregos para o Pós-COVID? Será  que a solução usual 

de governantes, de provocar cobranças inoportunas e até indevidas, irá trazer 

recursos para se criar empregos formais, sem contar os empregos informais, os quais 

foram ceifados desde março  deste ano, quando a maioria das atividades econômicas 

foram suspensas pelo GDF?  

  

3. Em 30/7/2020, o Governo Federal fixou regras para tele trabalho (home office). 

Segundo o Ministério da Economia, a pandemia trouxe quase dois terços da força de 

trabalho do Executivo Federal para atuar em casa. Isso equivale a cerca de 360 mil 

servidores. Considerando que boa parte desse contingente poderá manter parte de 

suas atividades à distância, no Pós-Covid, o tele trabalho não será procedimento de 

exceção, feito de forma excepcional. Assim, fica latente a queda significativa no uso 

de vagas na RA Brasília. Tendo este fato insofismável, indaga-se: Qual o motivo do 

GDF argumentar, nesse momento ainda crítico, a necessidade  de criar cobranças a 

mais aos cidadãos,  com a justificativa de falta de vagas e “reorganização dos espaços 

públicos”, posto que a nova realidade de Brasília está sendo moldada? 

  

4. Inúmeras reportagens mostram mudanças substantivas no perfil de consumidores, 

que veem vantagem no uso de delivery e atividades remotas de serviços. Segundo 

pesquisa, feita pela consultoria Cushman&Wakefield, 73,8% das empresas brasileiras 

pretendem instituir home office como prática definitiva. Conforme pesquisa do 

aplicativo Mobills, gasto com delivery cresceu quase 100%. O aplicativo iFood indica 

também maior adesão dos brasileiros à tecnologia. Tudo indica que o poder no uso 

de app trouxe bons resultados e veio para ficar. Logo, isso se reflete também na 

tendência de menor circulação de veículos nas Superquadras. Sendo assim: Por que, 

de forma açodada, discutir vagas de estacionamento nas quadras residenciais e 

comerciais locais sem saber quais restaurantes, pequenas empresas e escritórios 

sobreviverão Pós-Covid, sendo que há várias lojas, em todas as Superquadras com 

avisos de ALUGA-SE? 

 

5. Por fim, não se constrói qq edificação pelo telhado; transporte e mobilidade na 

Capital Federal deveria ser tema de excelência; jamais definir-se o fins pelos meios, 

uma vez que o País se encontra em profunda dificuldade! 

Solicito a leitura desta mensagem 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 440s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Natercia M. M. Proske 
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CONTRIBUIÇÃO 
Projeto Zona verde. Não. 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 441s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Neila Araújo 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Bom dia, sou contra esse projeto. Acho que esse projeto seria ótimo para um setor 

mais organizado. 

 

Antes de criar um projeto como esse, deveria organizar o transporte publico. Afinal, é 

de conhecimento de todos que o transporte publico de Brasilia não funciona e nunca 

funcionou de forma eficaz. Sem esse projeto ja não funciona, imagina depois do 

projeto implantado? 

 

Vejo sempre governantes arrumando jeito de empurrar responsabilidades do governo 

em cima dos cidadãos. A conta e a responsabilidade enfiada goela abaixo. 

Acho esse projeto nesse quadro atual dos transportes urbano de Brasilia é uma falta 

de respeito com as pessoas que precisam pegar ônibus e afins e sofrem diariamente 

com todos os problemas existentes. Problemas esses que os governos nunca 

conseguiram resolver. 

 

O nome desse projeto teria que ser cara de pau. Querer cobrar algo e não ter o bom 

funcionamento no transporte coletivo… sem noção. 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 442s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Neiva 
 
CONTRIBUIÇÃO 
A tentativa de privatizar os estacionamentos das quadras é uma forma vil de beneficiar 

empresas que terão o “trabalho” de arrecadar os valores junto aos contribuintes, já 

que os estacionamentos estão prontos e acabados e foram feitos com recursos 

públicos. Significa dizer que a empresa a quem couber a concessão não precisar 

investir nenhum recurso, não precisará construir nenhum estacionamento, não 

precisará melhorar nenhum estacionamento. A ela caberá, tão somente, arrecadar as 

tarifas que serão exigidas daqueles que construíram os estacionamentos! É 

desumano, é desleal, é vil! 

 
RESPOSTA 
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A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 443s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Nelma Lacerda Wanderlei 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Eu Nelma Lacerda Wanderlei, residente a SQN 316 bloco D ap 412, digo NÃO ao 

projeto. Não a mais uma cobrança sem fundamento e benefícios à população. Não ao 

cerceamento do direito de ir e vir com nossos carros, após pagar impostos 

exorbitantes ainda sermos extorquidos com cobrança absurda de estacionamento em 

local publico em nossas quadras. 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 444s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Nelson Azoubel 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Boa tarde. 

Minha contribuição nesta audiência pública é que a cobrança seja apenas no setor 

comercial e hoteleiro, sendo toda receita destinada à melhoria da mobilidade urbana. 

Nelson Azoubel Ramos 

04521869432 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Com relação à destinação dos recursos, foram acatadas as contribuições, conforme 
item 2.2 deste Relatório, para que se proponha adequação da legislação distrital à 
Política Nacional de Mobilidade Urbana de forma que os recursos arrecadados em 
concessões de mobilidade sejam direcionados a investimentos no próprio sistema de 
mobilidade. 
 

Nº: 445s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Nietson Calado 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Pelo amor de Deus..... tenham piedade..... Brasília é uma das melhores cidades de se 

viver.... NAO ESTRAGUEM A CIDADE 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 446s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Nilva Batista Da Silva 
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CONTRIBUIÇÃO 
Não é justo termos mais essa despesa! Não é só tirando do cidadão que esse esse 

pais vai crescer, pelo contrário, povo massacrado é país subdesenvolvido! 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 447s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Nome não identificado 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Sou contra a cobrança de estacionamento público no Plano Piloto. 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 448s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Nome não identificado 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Totalmente contra 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 449s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Nome não identificado 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Manifesto-me inteiramente contrária à privatização dos estacionamentos públicos de 

Brasília. 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 450s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Nome não identificado  
 
CONTRIBUIÇÃO 
Por que não fazer um abaixo assinado contra a nova CPMF? 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 451s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Noreh Porto Carvalho 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Prezados Senhores, 

Relatório Anexo - Contribuições e Respostas (Rev Site) (53442389)         SEI 00090-00014697/2020-22 / pg. 537



 

Venho como moradora do DF, demonstrar minha indignação com o projeto ZONA 

VERDE, além de deixar claro minha posição contrária, diante de tantas prioridades 

que o GDF deveria ter nesse momento de crise econômica que assola a classe média 

(a mais afetada com o referido projeto) e a classe baixa. 

Saliento, que já pagamos IPVA com valor alto para a qualidade de asfalto que temos 

no plano piloto e regiões administrativas em geral, qualidade que não se adequa ao 

valor que pago. 

O GDF estar priorizando: 

• Levar o Metrô até a Asa Norte e, depois, a Sobradinho (como prevê o projeto); e 

trazer o metro para Sudoeste (onde moro) 

 

• implantar o VLT na W3 e L2, substituindo os Ônibus, que deverão se deslocar para 

outras vias; 

 

• construir os Terminais de Integração Metrô/VLT/Ônibus/Automóveis nas pontas das 

Asas Sul e Norte, com amplos estacionamentos gratuitos; 

 

• implantar uma rede transversal de ônibus de vizinhança (cruzando o Plano Piloto no 

sentido Leste-Oeste) ligando as quadras 800 às quadras 900;  

Ter transporte público de qualidade no Sudoeste, o qual não atende às minhas 

necessidades de trabalho e para levar os filhos à escola, simplesmente não tenho 

como usar transporte público neste bairro! Não tenho como me deslocar de forma 

rápida e eficiente para a Asa Norte, o que me impôs ter um carro e seus custos, 

inclusive pagamento de IPVA. O transporte público do Sudoeste é tão ruim que não 

consigo levar minhas filhas para a escola com ele. 

 

• completar e integrar as ciclovias e ciclofaixas, e construir bicicletários em várias 

Praças e pontos de ônibus, com o sistema de bicicletas compartilhadas; 

 

• incentivar outras alternativas de transporte, como o sistema de automóveis 

compartilhados, presentes em algumas cidades do mundo e do Brasil, isentos da 

cobrança de estacionamentos públicos 

Portanto, diante de tantas prioridades nesse momento, o GDF deveria não colocar 

esse projeto em pauta, jamais, sem ter melhorado os itens acima!!!  

Votem o aumento do IPVA, aumento de IPTU, para melhorar atendimento da saúde, 

na qual faltam tantas vacinas que so existem na rede particular e caríssimas, votem 

para inibir infrações de trânsito (mais servidores na rua fiscalizando e multando 

estacionamentos irregulares), criem bolsões de vagas para os carros no centro da 

cidade, mais policiais para nos proteger de bandidos, melhor salário de professor 

público e maior qualidade de ensino na rede pública... Existem muitos projetos que 

são para favorecer a população, esse não é. 
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Lembrem de que foram eleitos para administrar a máquina pública para gerir o que é 

público. Realizem uma melhor gestão, não isso, com esse projeto. 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a contribuição. 
Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

 

Nº: 452s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Norma Regina Lages de Magalhaes 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Não 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 453s 
NOME DO CONTRIBUINTE: Odete Uchoa Athayde   
 
CONTRIBUIÇÃO 
Gostaria de registrar a minha indignação diante da possibilidade da cobrança de 

estacionamento nas áreas internas das quadras residenciais do plano piloto. Sou 

contra essa cobrança. 

Atenciosamente, 

Odete Athayde 

Moradora da SQS 308 bloco C apt 509 
Odete Uchoa Athayde 
 
RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

 

Nº: 454s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Olimpia M. Santos 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Sou contra o projeto zona verde do GDF. 

RESPOSTA 
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A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 455s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Orion Cláudio do Nascimento Filho 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Orion Claudio do Nascimento Filho 
CPF 50548956120 
SQN 415 bl. B. 
Voto NÃO.  
Contra a implantação desse absurdo. 
Querem incentivar o uso de transporte público??? 
Muito simples, forneçam um transporte público decente. 
Mais uma forma de extorquir a população é imoral. 
 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 456s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Orlando Ribeiro 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Sou contra cobrança de estacionamento em áreaspúblicas no distrito federal  

RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 457s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Osmar Lopes Gomes 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Segue, abaixo, o meu E-mail, discordando do Projeto do Governador Ibaneis, visando 

a aprovação pela Câmara Distrital da cobrança de Estacionamento nas Áreas 

Residenciasi e Comerciais do Distrto Federal. 

A população de Brasília está sendo surpreendida por mais uma tentativa de 

exploração por parte do GDF. Refiro -me ao Projeto do Governador Ibaneis, com o 

objetivo de cobrar vagas nos estacionamentos Comerciais e residenciais de Brasília. 

Isso é mais um absurdo que presenciamos e que não concordamos de maneira 

alguma. Basta as cobranças absurdas de Impostos que pagamos, diariamente, sem 

que tenhamos nenhum Retorno. Podemos comprovar a falta de Retorno observando 

o Caos que se instalou na Saúde, com pessoas morrendo a míngua nos nos Hospitais 

Públicos; as Escolas Públicas estão caindo aos pedaços, a qualidade do Ensino 

Público piora a cada dia; a falta de segurança que tem proporcionado inúmeros crimes 

todo dia, dos mais simples a assassinatos sem limites; nossas pistas e estradas estão 

esburacadas, causando acidentes e mortes no trânsito. Procurem aplicar melhor os 

recursos que recebem do Povo de Brasília. Esse é o dever do GDF e o nosso direito. 

Atenciosamente  
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OSMAR LOPES GOMES 
RG: 242535 - SSP/DF 
CPF: 127581911-72 
 
REPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 458s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Pablo Piorno Baltore 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Prezados,  

eu, na posição de cidadão brasiliense, morador de Brasília desde meu nascimento, 

há 33 anos, venho me declarar completamente contrário ao projeto Zona Verde.  

A proposta de privatizar estacionamentos públicos é um descaso com a população do 

DF. A exploração dos estacionamentos e espaços públicos, na minha visão, fere a 

legalidade e o direito de ir e vir só podendo ser proposta por interesses particulares 

escondidos no discurso público. Trata-se de um absurdo!!  

O projeto em questão não traz sequer um benefício para a população que já é tão 

desgastada pela cobrança de impostos e pela ausência de retorno nos impostos 

cobrados. Só ganham as empresas que ganharem a licitação para gerir o serviço em 

detrimento a todas as outras empresas e funcionários que passam a pagar o 

estacionamento sem nenhuma garantia de segurança ou comodidade adquirida pelo 

"serviço".  

O projeto é inteiramente coberto por intenções escusas e particulares. O sistema de 

transporte público do DF é pífio, ineficiente e, por vezes, sobrecarregado. Não há, 

portanto, benefício algum para a população do DF que vai absorver um custo altíssimo 

de manutenção veicular. Além disso, torna o veículo particular um produto de acesso 

menos democrático ainda, criando barreiras para o acesso aos veículos e gerando 

impactos na economia com a criação de barreiras para a indústria automobilística.  

Espero poder contar com a atenção dos senhores representantes do povo para que 

anulem tal proposta que só beneficia um seleto grupo de empresários e população de 

alta classe.  

Atenciosamente,  

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 459s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Patrícia Figueiredo 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Como assim? 

Moro em quadra residencial. O meu prédio não dispõe de estacionamento privado. 
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Apenas área pública em frente (estacionamento público). Agora terei que pagar, além 

de condomínio altíssimo, por estacionamento?! Que vergonha! Que absurdo! Entrarei 

na justiça para garantir o meu direito. Governo desprezível 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 
 

Nº: 460s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Patrícia Gusmão 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Prezados, 

A Mobilidade urbana é uma alteração estrutural importantíssima e urgente em brasília. 

Antes de organizar o ganha pão de empresários por meio da privatização do 

estacionamento na cidade, é IMPRESCINDÍVEL que o transporte público e formas 

alternativas de transporte individual recebam investimento e melhoras expressivas. 

Usar transporte público em brasília é EXAUSTIVO, e há espaço para melhorar muito. 

Privatizar estacionamentos neste momento, sem qualquer estrutura adequada para 

que mais pessoas utilizem transportes que não o carro, é colocar dinheiro no bolso de 

empresários, tirar diretamente do bolso da população e ativamente prejudicar a 

qualidade de vida nesta cidade. 

O Projeto não tem o bem estar DA POPULAÇÃO e o interesse público em vista. 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 461s 
NOME DO CONTRIBUINTE: Patrícia Kzam  
 
CONTRIBUIÇÃO 
Pelo amor de Deus, mais cobranças não dá.  

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 462s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Patricia Viana de Bulhoes 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Esse texto foi elaborado, em conjunto, por lideranças comunitárias do Plano Piloto, 

que são, frontalmente, contrárias à tal propositura de governo. 

COBRANÇA DE ESTACIONAMENTO EM ÁREAS PÚBLICAS DO PLANO PILOTO 
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REFLEXÕES PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA 

31/07/2020 

 

1. A recessão econômica, resultado do Covid-19, e o prejuízo sobre várias atividades 

comerciais e de serviços ocasionaram o fim de inúmeras atividades. Logo, houve 

redução de veículos nas Quadras e Entrequadras.  O GDF não informou a sociedade, 

até o momento,  qual foi a perda de empregos e número de estabelecimentos 

fechados na RA Brasília, por exemplo? Pelo exposto: Por que o GDF, de forma 

intempestiva, e sem informações críveis, resolve, em plena pandemia, tratar de 

cobrança de veículos nas Superquadras em uma Audiência Pública muitíssimo mal 

divulgada?     

 

2. O momento não seria oportuno para que o GDF apresentasse à sociedade sua 

proposta para geração de empregos para o Pós-COVID? Será  que a solução usual 

de governantes, de provocar cobranças inoportunas e até indevidas, irá trazer 

recursos para se criar empregos formais, sem contar os empregos informais, os quais 

foram ceifados desde março  deste ano, quando a maioria das atividades econômicas 

foram suspensas pelo GDF?   

 

3. Em 30/7/2020, o Governo Federal fixou regras para tele trabalho (home office). 

Segundo o Ministério da Economia, a pandemia trouxe quase dois terços da força de 

trabalho do Executivo Federal para atuar em casa. Isso equivale a cerca de 360 mil 

servidores. Considerando que boa parte desse contingente poderá manter parte de 

suas atividades à distância, no Pós-Covid, I.e, o tele trabalho não será procedimento 

de exceção, feito de forma excepcional. Assim, fica latente que haverá queda 

significativa no uso de vagas na RA Brasília. Tendo este fato insofismável, indaga-se: 

Qual o motivo do GDF argumentar nesse momento ainda crítico a necessidade  de 

criar cobranças a mais aos cidadãos,  com a justificativa de falta de vagas e “ 

reorganização dos espaços públicos”, uma vez que a nova realidade de Brasília ainda 

está sendo moldada? 

 

4. Inúmeras reportagens mostram mudanças substantivas no perfil de consumidores, 

que veem vantagem no uso de delivery e atividades remotas de serviços. Segundo 

pesquisa, feita pela consultoria Cushman&Wakefield, 73,8% das empresas brasileiras 

pretendem instituir home office como prática definitiva. Conforme pesquisa do 

aplicativo Mobills, gasto com delivery cresceu quase 100%. O aplicativo iFood indica 

também maior adesão dos brasileiros à tecnologia. Tudo indica que o poder no uso 

de app trouxe bons resultados e veio para ficar. Logo, isso se reflete também na 

tendência de menor circulação de veículos nas Superquadras. Sendo assim: Por que, 

de forma açodada, discutir vagas de estacionamento nas quadras residenciais e 

comerciais locais sem saber quais restaurantes, pequenas empresas e escritórios 

sobreviverão Pós-Covid, sendo que há várias lojas, em todas as Superquadras com 

avisos de ALUGA-SE? 

 

5. Por fim, não se constrói qq edificação pelo telhado; transporte e mobilidade na 
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Capital Federal deveria ser tema de excelência; jamais definir-se o fins pelos meios 

uma vez que o País se encontra em profunda dificuldade! 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 463s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Patrícia Weiss 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Gostaria de manifestar meu desacordo com essa proposta. Não concordo com a 

cobrança de estacionamento nas quadras residenciais e comerciais do Plano Piloto. 

Patrícia Weiss 

Designer Gráfica – Adegraf 2022 

www.patriciaweiss.blogspot.com 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 464s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Patrocinio Correia 
 
CONTRIBUIÇÃO 
O meu voto é não.  

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 465s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Paula Figueredo 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Sou contra o projeto por não apresentar soluções concretas ou sequer paleativas para 

o problema de mobilidade urbana no centro de Brasília. 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 
Nº: 466s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Paula Marquez 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Absurdo uma proposta destas para Brasília, que tem um péssimo sistema de 

transportes publicos. Sem metrô ou VLT para a asa norte, como taxar 

estacionamentos em quadras reaidenciais????? Entre diversas outras medidas a 

serem adotadas ANTES de se penalizar a população com mais um ônus! ABSURDO.  

E para onde iriam esses recursos???????? 
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RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Com relação à destinação dos recursos, foram acatadas as contribuições, conforme 
item 2.2 deste Relatório, para que se proponha adequação da legislação distrital à 
Política Nacional de Mobilidade Urbana de forma que os recursos arrecadados em 
concessões de mobilidade sejam direcionados a investimentos no próprio sistema de 
mobilidade. 
 

Nº: 467s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Paulo Alves 
 
CONTRIBUIÇÃO 

IMPLANTAÇÃO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO 

A nossa sociedade desenvolveu um estilo de locomoção que é peculiar em cidades 

com transporte público de massa precário, insuficiente e caro. A tentativa de suprir 

essa deficiência e ganhar agilidade e conforto no seu dia a dia associada à 

incapacidade dos sucessivos governos em garantir investimento em soluções 

modernas de transporte coletivo e estímulo ao seu uso, levaram ao excessivo e ainda 

crescente, número de automóveis. Número excessivo esse que, além da conurbação 

urbana,  acaba gerando efeitos colaterais nefastos: emissões de gases poluentes em 

alta escala, saturação do uso dos espaços de circulação e ocupação indevida de áreas 

verdes e públicas, inclusive as destinadas a pedestres e ao trânsito de viaturas em 

serviço de emergência. 

Como se vê, a origem do problema, que tem se tornado crônico ao longo de décadas, 

é a falta de oferta de transporte público eficiente e suficiente. Portanto as soluções 

deveriam se voltar para essa causa primária de todos os demais problemas 

decorrentes. 

A proposta apresentada pelo GDF se revela uma solução parcial e localizada em um 

assunto amplo e complexo, dentro do tema mobilidade urbana. 

A dimensão do impacto dessa decisão nas vidas e na economia das famílias, tanto as 

que vivem no Plano Piloto, quanto as que se deslocam na escala de centenas de 

milhares, para o trabalho nessa região, mereceria um debate mais longo, com dados 

mais transparentes e mais oportunidades para que os contribuintes opinem com 

efetividade sobre decisões dessa monta. 

Os cidadãos do DF merecem conhecer melhor estudos e diagnósticos feitos pela 

equipe de governo  responsável,  além das análises feitas com base na concepção da 

cidade e suas características distintas dos grandes centros urbanos usados sempre e 

inadequadamente como modelos / parâmetros. 
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A proposta apresentada pelo GDF está longe de merecer ser considerada uma 

medida favorável à questão ambiental urbana, mas, no mínimo desperta a 

comunidade para esse grave e crônico problema de Brasília: o uso excessivo do 

automóvel, uso esse incompatível com o ordenamento urbano. 

Também não se quer acreditar que o GDF esteja simplesmente viabilizando um 

negócio pelo qual se transfere para o setor privado a exploração de espaços públicos, 

direcionando receitas para a iniciativa privada sem que se tenha a certeza de que 

melhorias de mobilidade urbana serão implantadas a médio e longo prazo, permitindo 

que o cidadão possa abdicar do uso do seu automóvel. 

Entendemos que um assunto complexo merece soluções complexas e que jamais 

poderão agradar a todos. Brasília, apesar de jovem cidade, enfrenta os velhos 

problemas das grandes metrópoles do mundo. Assim sendo,  antes de qualquer 

tentativa de onerar o contribuinte, o GDF deve buscar junto com a sociedade, resolver 

questões estruturantes da cidade e relegadas há décadas, como a gritante 

necessidade de investimento e melhoria no transporte público. 

O CONSEG BRASÍLIA entende que é difícil se opor à necessidade premente de 

estacionamentos rotativos na área central da cidade e no seu centro histórico. 

Mas entende também que esse assunto tem que avançar com prudência e 

transparência nas discussões com a sociedade civil, e não de forma açodada em um 

período tão delicado como o que ora atravessamos. Ainda mais quando está previsto 

onerar o morador das superquadras. 

Assim, o CONSEG BRASÍLIA propõe que, após o período de pandemia, o Projeto 

Estacionamento Rotativo Zona Verde do GDF, seja amplamente debatido com a 

comunidade, em todos os seus aspectos e com absoluta transparência. 

Atenciosamente, 
Alcino Marçal – Presidente 
Paulo Alves – Vice-presidente 
um abraço, 
Paulo Alves  
61 9981 **** 
 
O FORMATO EM CAIXA ALTA É UMA PREFERÊNCIA DESSE SUBSCRITOR, POR 

CONSIDERAR ECONOMIA DE TEMPO E PRATICIDADE. NÃO TEM O OBJETIVO 

DE CHAMAR A ATENÇÃO E MUITO MENOS GRITAR 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

 

Nº: 468s 
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NOME DO CONTRIBUINTE:  Paulo Braga 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Boa Tarde, 

Segue abaixo as sugestões do projeto zona verde,  sem emoções só com contribuição 

pragmática e com o retorno para a sociedade, que já está farta de tantas taxas para 

pagamento de despesas elevadas e retorno baixo: 

a) QUANTIDADE DE PLAYERS: Deve ser selecionado 2 empresas uma para a área 

norte e outra para área sul. VANTAGEM:: ter maior concorrência e 2 lances (um para 

cada área) ensejando maior arrecadação; comparação da qualidade do atendimento 

prestado; 

b) CONTRAPARTIDA : Cada empresa deverá contruir em um prazo até 5 anos, 

prorrogavel até 3 anos, um edifício garagem em cada asa, VANTAGEM: aumentar 

numero de vagas e consequentemente arrecadação inclusive impostos; desafogar o 

trânsito. Inclusão do prédio na concessão, com final coincidente ao final da concessão, 

assim estimula a empresa a concluir mais rapadiamente possível pois assim terá um 

ativo a mais e com mais tempo para explorar. OBSERVAÇÃO: São de décadas o 

objetivo de construção do edificio garagem e esta é a oportunidade de tirar do papel 

sem desembolso recurso público 

c) DESTINAÇÃO DOS RECURSOS: todos os recursos devem ser voltados parta 

mobilidade, efetivas e com acompanhamento da execução pela sociedade civil 

representada por um conselho de moradores, governo, conselho de arquitetura, 

ministério público, Tribunal de Contas do DF e controladoria do DF. PROIBIDO 

destinar recurso para qualquer tipo de custeio, plano de previdencia (público ou 

complementar), pagamento de salários, alugueis e quaisquer despesas 

governamentais seja administração direta, indireta, autarquias, fundações, etc. 

CICLOVIAS: as concessionárias deverão construir ciclovias de forma interligar as 

cidades satélites e estas com o plano piloto, para facilitar a mobilidade e diminuir o 

excesso de veículos no DF e adequação da quantidade de veículos à quantidade de 

vagas. As concesxionárias construindo sai mais barata que o Governo. 

d) CONSTRUÇÃO DE BOLSÕES DE ESTACIONAMENTO: somente permitir o início 

da cobrança após implementada a infraestrutura, sinalização e demais obras 

necessárias. 

e) ARRECADAÇÃO: Implementar a cobrança eletrônica, com aceitação cartão de 

crédito ou débito, sem cobrança adicional. Recurso deve ir conta central no BRB e ser 

realizada prestação de contas mensal e divulgada no Diario Oficial do DF, e 

disponibilizada aos meios de comunicação, escrita, falada, televisionada e mídias 

sociais 

f) PRESTAÇÃO DE CONTAS: Deve ser prestado contas trimestralmente aos órgãos 

de controle do GDF e ao TC DF que deve se manifestar sobre a aprovação ou não 

até 3 meses após a entrega da prestação de contas. PRAZO: a concessionária 

entregará a prestação de contas 30 dias após concluido cada trimestre civil. 
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g) INTEGRAÇÃO TRANSPORTES:o GDF, SEMOB e órgão que venha a sucede-lo 

devem implementar linhas de ônibus que passem pelos bolsões de estacionamento e 

façam ligação entre as regiões do plano piloto e não somente vias W3 e L2; 

h) AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO SERVIÇO: deve ser criado indicadores de 

medição da qualidade da prestação dos serviços, inclusive com a medição da 

satisfação dos usuários. A Avaliação dos usuários e construção e manutenção das 

contrapartidas terão maior peso. A avaliação deve ser divulgada mensalmente pelos 

meios de comunicação e mídias sociais. A classificação como regular, ruim ou 

pessimo por 3 meses seguidos ou alternados no ano, terá cassada a concessão e 

aberta nova licitação com a obtenção de nova oferta de valor à concessão.  Não será 

devolvido nenhum valor a qualquer título nem indenização à empresa que tiver a 

concessão cassada. 

i) FISCALIZAÇÃO: Deverá ser amplamente divulgada o órgão responsável por 

fiscalizar, o plano de ação e acompanhamento e fiscalização da concessão, bem 

como o processo de apuração e punição aos que negligenciarem ou não cumprirem 

o dever de fiscalizar e enquadrar em prevaricação e expulsão do serviço público por 

não cumprir o dever. 

Apesar de extensa, é um compromisso de 30 anos e se mal formulado, será somente 

passar dinheiro para empresa privada sem benefício significativo à população. 

Atenciosamente, 

Paulo José Wanderley Braga 
61 98123**** 
 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a contribuição. 
Com relação à estruturação da concessão em mais de um lote, em análise 
comparativa com outros processos de concessão de estacionamentos rotativos 
verificou-se que não é habitual, a exemplo da recente modelagem adotada pelo 
Munícipio de São Paulo, com quantitativo de vagas similar ao do DF. Não obstante, 
esse aspecto poderá ser melhor avaliado nas próximas etapas do projeto. 
A cobrança será digital, por meio de aplicativo. 
Não se prevê a criação de novas vagas, pois seria contrário aos objetivos do projeto. 
Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

 

Nº: 469s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Paulo Jorge Lisboa Macedo 
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CONTRIBUIÇÃO 
SOU CONTRA  A COBRANÇA DE ESTACIONAMENTO EM ÁREAS 

RESIDENCIAIS.  

NÃO É JUSTO. OS MORADORES DE MANSÕES NO LAGO, NORTE E SUL, ALÉM 

DO PARK WAY NÃO TERÃO ESTE ÔNUS. 

QUAL O MOTIVO DE PUNIR QUEM MORA NO PLANO PILOTO ? 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a contribuição. O Projeto prevê isenção para moradores. 
Quanto à inclusão de outras regiões, estas podem ser objeto de futuras novas rodadas 
de licitação, já incorporando o aprendizado. Nesse momento priorizou-se o Plano 
Piloto por ser a região com maior demanda por vagas e pela redução do 
congestionamento em vias de acesso à região central, como EPTG, Estrutural e 
EPNB.  
 

Nº:  
NOME DO CONTRIBUINTE:  Paulo Ramon Mocelin  
 
CONTRIBUIÇÃO 1 
Meu nome é Paulo Ramon Mocelin cpf 564.072.381-53. 

Sugestões para a zona ipê rosa: 

1. Obrigar a empresa contratada a colocar cobertura (telhado) com energia solar para 

a proteção dos carros estacionados e gerar energia elétrica para os prédios 

localizados na esplanada dos ministérios e ter pontos de carregamento de carros 

elétricos nos estacionamentos. 

2 Construir ecopontos para estacionamento de bicicletas próximos dos prédios da 

esplanada dos ministérios com banheiro público para tomar banho e trocar de roupa 

antes de entrar no trabalho. 

3. Não permitir a publicidade na esplanada dos ministérios. 

 Grato pela atenção. 

Att. 
Paulo Ramon Mocelin 
RESPOSTA 
 

CONTRIBUIÇÃO 2 
Meu nome é Paulo Ramon Mocelin cpf 564.072.381-53. 
Mudar o horário de cobrança da zona: de 7 as 19h, para 8 as 18h. 
Obrigado.  
Atenciosamente, 
Paulo. 
RESPOSTA 
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A SEMOB agradece a contribuição.  
A utilização de cobertura e publicidade devem obedecer a legislação e ao tombamento 
do DF. 
Os horários foram definidos com base em pesquisa de demanda e levantamentos in 
loco. 
Será iniciada articulação interna na SEMOB para aprimorar a compatibilização do 
Projeto Zona Verde com outros sistemas e iniciativas de mobilidade, conforme 
sugestões recebidas. 
 
Nº: 470s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Paulo Ramos 
 
CONTRIBUIÇÃO 
A quem interessar, expresso meu repúdio pela proposta indecorosa do Ibanes, 

governador deste Distrito Federal, que pretende impor mais despesas para o povo do 

Distrito Federal e para quem venha de outras regiões do país, com a cobrança para 

estacionar veículos nas áreas públicas nas zonas centrais e residenciais do 

DF.  Trata-se de apropriação indevida e abusiva de nossas áreas públicas cujas 

existências e manutenção já pagamos mais que deveríamos mediante os IPTU e 

IPVA. Essas áreas pertencem ao povo e não aceitaremos mais esse assalto aos 

nossos bolsos. Vai ter muita reação e sua polícia militar não será capaz de impedir. 

Pare este projeto de lei indecoroso, com agravante de ser consultado num momento 

de pandemia que já causa muito sofrimento a todos. Canalhas políticos gananciosos. 

Governador vá para o quinto dos infernos. 

 
RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 471s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Paulo Roberto Ramos Soares 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Bom dia! 

Eu, Paulo Roberto Ramos Soares, CPF 731.461.457-15, residente à SQN 316, Bloco 

D, voto NÃO ao Projeto Zona Verde do GDF, pois não concordo com projetos de 

privatização, principalmente de áreas públicas. 

Temos observado nos últimos tempos um apetite voraz para se privatizar todo o tipo 

de serviço. 

Realmente pensam os governantes brasileiros que a privatização de serviços que são 

OBRIGAÇÃO de qualquer governo será a solução? 

É interessante observarmos que em muitos países, até mais prósperos que o nosso, 

muitas privatizações foram revistas e os serviços voltaram para o controle estatal. 

Educação, saúde, segurança e transporte, entre outros, são previstos em nossa Carta 

Magna. Não é possível que o GDF queira se omitir dessa responsabilidade! 
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Já não bastam tantos impostos sem a devida contrapartida por parte do governo e 

querem criar mais esse ônus? 

Peço que o GDF reconsidere esse enorme descalabro que será a privatização de 

espaço público e coloque seus especialistas para pensar em soluções para a nossa 

Capital e não nos onere mais! 

Atenciosamente, 

Paulo Roberto R. Soares 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 472s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Paulo Silva 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Descartem a proposta de cobrar os moradores das quadras. 

Existem quadras que nem garagem tem e de acordo com o projeto elaborado seria 

viável apenas 1 carro por morador ser isento desta taxa elaborem um projeto melhor 

e primeiro coloque um transporte de qualidade, depois pensem em cobrar do povo.  

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 
Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 
 
Nº: 473s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Paulo Togni 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Uma pergunta que ninguém fala. 

Primeiro que é  um absurdo está cobrança  nas quadras residenciais. 

É porque só  o plano piloto tem que pagar? E o lago sul e norte,  Taguatinga, guará e 

outros? 

O governo tirou todo dinheiro do fundo de pensão  dos funcionários  do gdf  e o povo 

quem tem que pagar o rombo? 

Obrigado por sua atenção.  

Paulo Togni.  

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. O projeto prevê isenção para moradores. 
Com relação à destinação dos recursos, foram acatadas as contribuições, conforme 
item 2.2 deste Relatório, para que se proponha adequação da legislação distrital à 
Política Nacional de Mobilidade Urbana de forma que os recursos arrecadados em 
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concessões de mobilidade sejam direcionados a investimentos no próprio sistema de 
mobilidade. 
 

Nº: 474s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Paulo Victor Pinto 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Prezados, 

Sou contra o projeto. Alguns pontos  destacam meu posicionamento: 

- O DF apresenta um dos piores transportes públicos do país 

- As linhas de ônibus não respeitam os horários de atendimento; 

- Brasília foi planejada para o transporte e uso de veículos particulares; 

- Por fim as contra partidas apresentadas deveriam ser implementadas antes e depois 

ocorrer a consulta da população (melhoria das linhas, aumento do BRT e VLT, entre 

outros). Da forma como está apresentada vai ocorrer a piora exponencial da 

acessibilidade a transporte e só depois, após anos que será implantada essas contra-

partidas.; 

Destaco novamente que sou contra o projeto. 

Atenciosamente 

Paulo Victor Hermeterio Pinto 

Engenheiro Civil  

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

 
Nº: 475s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Pedro Correia Lima Neto  
 
CONTRIBUIÇÃO 1 
Esse projeto é cruel com os moradores das quadras residenciais, principalmente das 

quadras que não tem garagem. Como ficará o proprietário de carro roubado nas vagas 

que pretendem cobrar ??? Vejo isso como mais um tributo imoral que até pode vir a 

ser legal, mas é imoral. 

CONTRIBUIÇÃO 2 
A consulta que faço, se isso for aprovado e roubarem meu carro será reposto pelo 

gestor? Acho um absurdo a cobrança em quadras residenciais, castigando os mais 

pobres que não tem garagem. Cara a sede por dinheiro por parte dos governos e dos 

governantes, mesmo sendo legal aos governantes pouco importa que seja imoral. 

RESPOSTA 
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A SEMOB agradece a manifestação. 
Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 
Em análise comparativa com outras concessões de estacionamentos rotativos em vias 
públicas, tem-se como regra que a concessionária pode ser acionada somente se tiver 
responsabilidade pelo dano. Entretanto, a regularização e readequação dos 
estacionamentos contribuirá para inibir eventuais danos aos veículos, por exemplo 
pela utilização de câmeras e pela presença de funcionários da concessionária. 
 
 
Nº: 476s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Pedro de Sousa Oliveira Júnior 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Bom dia! 

O GDF deve estabelecer uma política de mobilidade urbana sustentável, que priorize 

o transporte público e a adoção de novas matrizes energéticas em substituição aos 

combustíveis fósseis e consideram que, a exemplo das grandes cidades do mundo, o 

governo não pode punir o transporte individual sem antes garantir um eficaz e amplo 

sistema de transporte coletivo, digno da Capital da República. 

 

Portanto, antes de impor esse fardo aos cidadãos, e somente onde for necessário, o 

GDF precisa: 

 

• Levar o Metrô até a Asa Norte; 

 

• implantar o VLT na W3 e L2, substituindo os Ônibus, que deverão se deslocar para 

outras vias; 

 

• construir os Terminais de Integração Metrô/VLT/Ônibus/Automóveis nas pontas das 

Asas Sul e Norte, com amplos estacionamentos gratuitos; 

 

• implantar uma rede transversal de ônibus de vizinhança (cruzando o Plano Piloto no 

sentido Leste-Oeste) ligando as quadras 800 às quadras 900; 

 

• completar e integrar as ciclovias e ciclofaixas, e construir bicicletários em várias 

Praças e pontos de ônibus, com o sistema de bicicletas compartilhadas; 

 

• incentivar outras alternativas de transporte, como o sistema de automóveis 

compartilhados, presentes em algumas cidades do mundo e do Brasil, isentos da 

cobrança de estacionamentos públicos. 

Atenciosamente, 

Pedro de Sousa Oliveira Júnior 
CPF 844.982.856-20 
 

RESPOSTA 
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A SEMOB agradece a contribuição. 
Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

 

Nº: 477s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Pedro Ferreira  
 
CONTRIBUIÇÃO 
Sou morador da asa norte e sou contra a cobrança por estacionamento em vagas 

públicas. Não tenho problemas para encontrar vagas pela cidade o que me diz que 

ainda não passamos, na maior parte das regiões, por uma sobrecarga de veículos. 

Além disso acredito firmemente que se houvesse essa sobrecarga a resposta do GDF 

deveria ser no sentido de incentivar o uso de transporte público(que precisa ser 

melhorado) e alternativo (como transporte escolar, bicicleta e até caminhas). 

No contato com vizinhos e amigos percebo uma unanimidade pelo posicionamento 

contrário a essa cobrança e espero que o GDF ouça nossas vozes e abandone essa 

ideia e direcione medidas para a educação da população por uma melhora no 

transporte. 

Atenciosamente, 

Pedro Ferreira 
 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 478s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Pedro Ferreira Caixeta 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Prezados Senhores Dirigentes da SEMOB 

Inicialmente apresentamos nossas saudações. Em segundo lugar vimos falar sobre 

Alan Ricardo Distrito Federal. 

Temos certeza de que os Senhores estão sabendo que a questão é polêmica e que a 

comunidade, como um todo, é contrária à medida. Mas, uma questão é preciso ser 

discutida, antes de mais nada. Num momento de enorme aflição para todos os 

cidadãos, inclusive os Senhores, com o agravamento da crise do coronavirus - 

COVID-19,  o Governo do Distrito Federal deveria estar preocupado em cuidar da 

saúde e do bem estar da comunidade e não tratar de um projeto sem a participação 
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dos cidadãos (participação presencial nas audiências públicas). Parece-nos que os 

Senhores estão seguindo a cabeça do Ministro do Meio Ambiente, Sr. Ricardo Sales, 

ao aproveitar o momento mais grave da pandemia no Distrito Federal, pegar todo 

mundo desprevenido, igualzinho ao virus da Covid, e discutir um assunto tão 

polêmico. Estamos imaginando, neste exato momento, que os Senhores estão falando 

baixinho "VAMOS DEIXAR A BOIADA PASSAR" e vamos aprovar o projeto de 

cobrança de estacionamento. Não, Não, Senhores, desculpe-nos, chega de tanta 

maldade. 

Vamos esperar a pandemia passar, e, aí, com toda a transparência, convocar a 

sociedade para discutir o assunto, o GDF expor suas razões (seria tão somente 

atender a reclames de empresas particulares interessadas em ganhar dinheiro nas 

costas do sofrido trabalhador do DF, através de uma PPP, e o GDF entregar de 

bandeja as áreas a serem taxadas e receber migalhas pela administração das 

empresas favorecidas ? 

A comunidade toda está pensando assim : outra vez o Governo vai entregar uma mina 

de dinheiro do trabalhador para uma empresa particular (PPP), que não irá fazer 

nenhuma benfeitoria, talvez nem mesmo marcar as vagas, pois estas já foram 

demarcadas pelas Prefeituras das quadras e pelos Condomínios, e passar a cobrar 

pelo uso dos locais. Não basta o IPTU e o IPVA ? Querem mais ? Não, não, não dá. 

Iremos acionar o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para entrar com 

uma ação, sei lá se é ação, mas uma reclamação, seja lá o que for, para embargar 

esse estudo enquanto durar a pandemia. 

Senhores, botem a mão na consciência, pois os Senhores também são cidadãos e 

não podem concordar com isso. Fazer as coisas às escondidas é muito feio. Esse 

negócio de participação por e-mail e por WhattsApp não funciona; é preciso olho no 

olho, para nos entendermos. 

Parem logo com isso e divulguem na mídia, tenha coragem : Não vamos atender à 

interesses de empresas particulares enquanto durar a pandemia. O cidadão do DF 

precisa participar presencialmente da discussão do assunto. 

Nem iremos pedir desculpas aos Senhores pela nossa veemência, pois é começar a 

falar sobre esse assunto que a adrenalina sobe ! 

Para com isso, agora! 

Pedro Ferreira Caixeta - Contribuinte - Fone : (61) 99209.**** 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 479s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Pedro Henrique Mendes da Silva 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Concordo com a implementação da zona verde em áreas com estacionamentos do 

centro de Brasília e com uma tarifa muito menor a proposta de 2 a 5 reais  
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RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Foram acatadas sugestões para reavaliar valor das tarifas e permanência máxima. 
 

Nº: 480s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Pierre M. Almeida 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Prezados senhores, 

Achei muito interessante o projeto que tenta organizar os estacionamentos públicos e 
tenho as seguintes observações: 
 
1 - A parte arrecadada que será revertida ao GDF deve ser destinada única e 
exclusivamente à melhoria do transporte público do DF: construção de terminais, 
paradas, VLT, metrô para Asa Norte etc e não para o Instituto de Previdência dos 
Servidores do DF; 
 
2 - Sugiro o seguinte horário de cobrança: DIAS ÚTEIS 8 - 16 horas; SÁBADO 8 - 
12 horas; DOMINGOS E FERIADOS livre para estacionamento sem cobrança; 
 
3 - Valores das tarifas poderiam ser reduzidos pela metade, pois R$5,00 por hora ou 
fração é muito caro; 
 
4 - Apoio a ideia de liberar uma vaga grátis para cada residente da unidade, assim 
evita abusos como: ter mais carro do que precisa (um casal ter três carros e duas 
motos); vendedores autônomos de carros (marreteiros que compram para revender e 
ocupam cinco vagas do estacionamento); acaba com as filas duplas pela fiscalização 
constante (alguns estacionamento possuem tantos carros em fila dupla trancando os 
demais que impedem a entrada do carro de bombeiros e prejudicam a própria 
segurança) e obriga os proprietários de carros abandonados a darem um fim nas 
sucatas largadas nos estacionamentos; 
 
5 - A cobrança nos estacionamento residenciais poderia ser feito apenas nas 
quadras identificadas com problemas como, por exemplo: as próximas aos setores 
hospitalar, bancário, órgãos públicos, faculdades, etc; as que possuem 
estacionamento de carros de forma irregular (ao longo do meio fio e fila dupla 
impedindo a saída de veículos estacionados corretamente e a entrada do carro de 
bombeiros); 
 
6 - Considerar a formação, educação, treinamento e antecedentes criminais para a 
contratação dos flanelinhas, pois alguns são perigosos e violentos. 
 

Atenciosamente 

Pierre M Almeida 

RESPOSTA 
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A SEMOB agradece a contribuição. 
Com relação à destinação dos recursos, foram acatadas as contribuições, conforme 
item 2.2 deste Relatório, para que se proponha adequação da legislação distrital à 
Política Nacional de Mobilidade Urbana de forma que os recursos arrecadados em 
concessões de mobilidade sejam direcionados a investimentos no próprio sistema de 
mobilidade. 
Os horários foram definidos com base em pesquisa de demanda e levantamentos in 
loco. 
Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 
Foram acatadas sugestões para incluir regras para Guardadores e Lavadores 
Autônomos cadastrados junto ao GDF. 
 
Nº: 481s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Plínio Sérgio Pereira de Moura 
 
CONTRIBUIÇÃO 1 
Boa tarde...projeto totalmente fora de contexto...um absurdo....inadimissível....... 

CONTRIBUIÇÃO 2 
Boa noite,  

Meu nome é Plínio Moura , sou morador da sqn 314 norte, moro em bloco que possui 
garagem , mas não possuem garagem para todos os moradores, eu por exemplo , 
não possuo garagem. Pois bem, como ficaria a minha situação ? 
pois tenho dois carros (um de minha mulher e outro é meu), nessa situação como 
ficaria? 
É correto morador pagar em um estacionamento do seu próprio prédio? 

Se a cobrança feita seria para proteger o morador da migração do comércio, como o 

morador terá que pagar, que proteção é essa? 

É UM ABSURDO O QUE ESTÃO QUERENDO FAZER , TAXAR MORADOR DE 

ESTACIONAR O CARRO EM SUA QUADRA . 

Desde já agradeço. 

CONTRIBUIÇÃO 3 
MEU NOME É PLINIO, O PREÇO É EXORBITANTE EM ESPECIAL PARA 

MORADOR QUE PRECISA DA VAGA DE ESTACIONAMENTO 

RESIDENCIAL.DEIXEM PELO MENOS OS MORADORES ISENTOS. 

O CUSTO DE UM CARRO ADICIONAL SERÁ O EQUIVALENTE A UM IPVA POR 

MÊS. 

ABSURDO. 

É UM TOTAL ABSURDO. 

LIMITE DE TEMPO, VALOR DA HORA É UMA VERGONHA. 

TRANSPORTE PÚBLICO É PÉSSIMO E CARÍSSIMO. 

TOTALMENTE CONTRA. 
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RESPOSTA 

 
A SEMOB agradece a contribuição. 
Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 
 

Nº: 482s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Priscila Pimentel de Abreu 
 
CONTRIBUIÇÃO  
Gostaria de registrar meu voto, não sou a favor da cobrança por vagas públicas de 

estacionamento. 

Atenciosamente, 

Priscila Pimentel de Abreu 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 483s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Priscilla Tavares 
 
CONTRIBUIÇÃO  
Olá. 
 
Gostaria de manifestar minha indignação com a ideia de cobrança de estacionamento 
no Plano Piloto nas quadras residenciais. Isso vai contra a característica da cidade, o 
poder ir e vir livremente, e também é insustentável por não termos transporte público 
em quantidade e qualidade  para a migração do carro para o transporte público. Em 
outras cidades do mundo onde há essas cobranças, o sistema de transporte é de 
qualidade, com uma malha que atende bem a população, com muitas linhas de metrô 
e ônibus, com muitos veículos (trens, ônibus e bondes) a preços acessíveis e com 
horários expandidos. Veja Barcelona, Paris, Washington, Nova Iorque, Londres, 
Lisboa etc. Essas cidades têm sistemas de transporte ótimos, com malhas de metrô 
e linhas de ônibus que atendem bem toda a população. 
Não é o caso do DF!!!! 
 
E eu, como moradora do plano piloto, pago um IPTU e um IPVA altíssimo, não é justo 
criarem mais uma tributação sem contrapartida do governo e sem condições de 
migrarmos para o transporte público!!! Sou contra essa privatização do espaço 
público!!! Arrumem a cidade, melhorem os ônibus (com mais linhas, veículos e 
segurança), coloquem metrô de Planaltina a Valparaíso, com paradas na Asa Norte. 
Coloquem metrô na Esplanada, ligando a Esplanada a Antiga Rodoferroviária, SMU, 
Cruzeiro, Octogonal, Sudoeste e Noroeste. Depois disso tudo feito, daí será a hora de 
pensar na privatização de espaços públicos. Essa medida parece ser para beneficiar 
terceiros, e não a população. Estamos de olho!!! 
 
Priscilla Tavares 
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RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 484s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Raimundo Pereira da Silva 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Meu nome é Raimundo, sou morador da Asa Norte e sou contrário ao projeto Zona 

verde por várias razões.  

Mas, principalmente pela cobrança no interior das quadras residenciais, uma vez que 

este espaço consta do projeto original como de uso público gratuito para os moradores 

das quadras e seus visitantes.  

O segundo motivo de grande importância é ele se tratar de interesse de empresários 

do setor que querem explorar a população. Estes deveria sim investir em prédios 

garagem, onde abrigariam veículos e dariam toda a segurança necessária.  

Portanto sou contra o projeto. 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. O Projeto prevê isenção para moradores. 
Cabe diferenciar público de gratuito. A criação de novas vagas não está prevista pois 
é contrária aos objetivos do projeto. 
 

Nº: 485s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Raoni Morais Lopes Astolfi dos Reis 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Prezados, bom dia. 

Essa notícia é um absurdo. Se eu estacionar em área pública por 10 horas por dia, ao 

final do mês serão mais de 600 reais pra ir trabalhar, sabendo que o salário médio gira 

em torno de 1200 a 1500 (massa) como será mantida a casa, alimentação, saúde? 

Isso é inaceitável. Por favor revejam e não aprovem mais esse absurdo. 

Raoni Morais Lopes Astolfi dos Reis 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 486s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Raphael Corino 
 
CONTRIBUIÇÃO 
sou contra a cobrança de estacionamento antes do investimento em transporte público 

de qualidade. é inadmissível penalizar o transporte individual sem condições mínimas 

de transporte público. 
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Raphael Corino Alves 

cpf 016.070.561-43 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 487s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Raquel Barreto 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Sou moradora da asa sul e registro meu descontentamento com o projeto proposto de 

privatização de estacionamentos públicos no Distrito Federal.  

As quadras residenciais do plano piloto em sua maioria possuem estacionamentos 

públicos, o que inviabilizaria que um morador deixe seu carro no estacionamento do 

prédio, do seu próprio prédio. Essa proposta é absurda e não favorece em nenhum 

aspecto a população brasiliense. Procurem administrar melhor os 

recursos disponíveis ao invés de encontrar novas formas de arrecadas penalizando a 

população que já é sobrecarregada de impostos. 

SOU CONTRA!! 

Raquel Barreto 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. O Projeto prevê isenção para moradores. 

Nº: 488s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Raquel Pagnussatt Corazza 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Bom dia. 

Venho por meio desta, como cidadã e contribuinte, manifestar minha contrariedade 

à pretensão do governo de privatização/concessão do estacionamento público 

e cobrança pelo uso de vagas públicas. 

Hoje no DF, ter um carro é uma necessidade e não um luxo, infelizmente. As longas 

distâncias e   a falta de bom transporte público leva a todos (independente da classe 

social) que tem o mínimo de possibilidade a comprar um veículo particular. 

Assim, a cobrança pelo uso de vagas públicas cria mais um ônus ainda 

maior   para o cidadão que precisa do seu carro e já arca com o custo alto para 

sua utilização. 

E, ainda que a intenção fosse angariar receita para investir em transporte público, o 

que não é o caso já que se trata de concessão, ainda assim, não poderia ser aprovada 

tal medida por ora, pois primeiro deve haver a melhora do transporte público para que, 

naturalmente, as pessoas passem a usá-lo e não precisem mais de seus carros.  
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Se aprovada essa medida de cobrança pelo uso de vagas públicas, a população 

(que já contribui com pesados tributos) será penalizada por mais uma cobrança 

estatal. 

Grata. 

Raquel Pagnussatt Corazza (CPF 814.668.031-34), moradora da Asa Norte. 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 489s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Raquel Rodrigues 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Como cidadã acredito que a implementação da zona verde é literalmente colocar a 

carroça na frente dos bois em termos de melhoria da qualidade do transporte urbano.  

O maior incentivo aos modais de transporte público é a disponibilidade, qualidade, 

capilaridade, regularidade e pontualidade dos mesmos. Hoje temos uma malha de 

transporte público que é notadamente de baixa qualidade, de capilaridade insuficiente 

(há várias regiões que não são interligadas, mesmo no plano piloto); o planejamento 

é tão ineficiente que ao mesmo tempo em que se pode passar quase uma hora na 

parada aguardando um ônibus, em determinados momentos há o acúmulo de 4, 5 

ônibus na mesma parada seguindo na mesma direção, sem contar que a variaçao 

entre os horários tabelados e os executados por vezes ultrapassa 30 minutos. 

A implementação da zona verde, tal qual está o transporte público em Brasília 

representará para o cidadão apenas mais um custo sem retorno direto, não atingirá o 

objetivo de reduzir o volume de carros (quem puder, vai pagar sempre) e se for 

estímulo ao uso do transporte público, será mais encarado como uma punição ao 

cidadão que já se encontra financeiramente fragilizado do que uma melhoria de 

qualidade de vida.  

Se o governo precisa de caixa, podia começar revendo os custos com a Câmara 

Legislativa. 

Raquel Rodrigues 

61-98658-**** 

RESPOSTA  
A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 490s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Rede Urbanidade 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Anexo - Documento PDF de encaminhamento – Ofício n. º 894/2020 – 1ª PROURB-
BSI 205-2020   
 

Relatório Anexo - Contribuições e Respostas (Rev Site) (53442389)         SEI 00090-00014697/2020-22 / pg. 561



 

Documento PDF – Moção de Apoio à manifestação da Sociedade Civil Organizada 
sobre o Projeto Zona Verde Versão aprovada 
 
REDE DE PROMOÇÃO DA MOBILIDADE SUSTENTÁVEL E 
DO TRANSPORTE COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL – REDE URBANIDADE (1) 
 
MOÇÃO DE APOIO DA REDE URBANIDADE À MANIFESTAÇÃO DAS 
ENTIDADES/MOVIMENTOS ANDAR A PÉ, BIKE ANJO-DF, BRASÍLIA PARA 
PESSOAS, COURB, INSTITUTO MDT, MOB E RODAS DA PAZ ACERCA DA 
PROPOSTA DE COBRANÇA DE ESTACIONAMENTO EM ÁREAS PÚBLICAS DO 
DISTRITO FEDERAL – PROJETO ZONA VERDE 
 
Senhor Governador, Senhores Deputados Distritais, demais Autoridades Públicas e 
cidadãos do Distrito Federal, 
 
A Rede de Promoção da Mobilidade Sustentável e do Transporte Coletivo 
do Distrito Federal – Rede Urbanidade, integrada por representantes da sociedade 
civil organizada e que tem por objetivo assegurar a efetiva participação da sociedade 
no processo de planejamento, fiscalização e avaliação da política local de mobilidade 
urbana, nos termos do artigo 14, inciso II, da Lei Federal nº 12.587, de 3 de janeiro de 
2012,  
 
Considerando o extenso rol de disposições constitucionais e legais que regem as 
políticas nacional e local de mobilidade urbana e que preconizam, entre outros 
aspectos, a promoção do acesso amplo e democrático ao espaço urbano, de forma 
segura, socialmente inclusiva e  ambientalmente sustentável (2) ;  o combate a todas 
as formas  de poluição (3) ;  a proteção do patrimônio histórico e arquitetônico, bem 
como das diversas áreas residenciais e  de vivência coletiva, contra o trânsito indevido 
de veículos (4) ; a justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do uso dos 
diferentes modos e serviços; a equidade no uso do espaço público de circulação, vias 
e logradouros (5) ; a prioridade dos modos de transporte não 
motorizados sobre os motorizados e dos serviços de transporte público coletivo sobre 
o transporte individual motorizado (6) ; a redução da participação relativa dos modos 
motorizados individuais   de   transporte (7) ;  a   adoção   de   medidas   arti culadas   
para   a   promoção   dos transportes publicos, regulação da circulação do automovel, 
planejamento do territorio, gestão ambiental e outras politicas publicas afi ns;   e a 
regulação da oferta de vagas de estacionamento onde for necessaria, como forma de 
reduzir a circulação de veiculos de transporte individual ou privado, para a viabilidade 
de padroes sustentaveis de mobilidade (8) ; 
 
Considerando que as normas que integram a política de mobilidade urbana, ainda 
quando materializadas na forma de diretrizes ou objetivos gerais, tanto no âmbito 
nacional   quanto   local,   possuem   eficácia   imediata   no   sentido de balizar a   
atuação   do administrador, impedindo a adoção de medidas que não estejam em 
consonância com essa política ou voltadas para a implementação dos direitos nela 
assegurados; 
 
Considerando  que  o  aumento descontrolado da frota  de  automóveis  do Distrito 
Federal, aliado à deficiência da fiscalização do estacionamento de veículos em áreas 
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públicas, tem provocado a degradação acelerada do meio ambiente, da qualidade de 
vida da população e do conjunto urbanístico, arquitetônico e  paisagístico de Brasília, 
reconhecido como patrimônio cultural da humanidade; e 
 
Considerando a necessidade urgente de revisão da matriz de transportes do Distrito   
Federal, mediante   redução   dos   incentivos   ao   uso   de   veículos   automotores  
individuais e efetiva priorização dos serviços de transporte público coletivo e da 
mobilidade ativa, 
VEM   DECLARAR   INTEGRAL   APOIO   À   MANIFESTAÇÃO   DAS  
ENTIDADES/MOVIMENTOS ANDAR A PÉ, BIKE ANJO-DF, BRASÍLIA PARA 
PESSOAS, COURB, INSTITUTO MDT, MOB E RODAS DA PAZ  ACERCA DA 
PROPOSTA DE COBRANÇA DE ESTACIONAMENTO EM ÁREAS PÚBLICAS DO 
DISTRITO FEDERAL – PROJETO ZONA VERDE, a seguir transcrita: 
 
“APOIO CRÍTICO AO PROJETO ZONA VERDE – ESTACIONAMENTO PÚBLICO 
PAGO EM BRASÍLIA 
Manifestamos nosso apoio à proposta de implantação de estacionamento público 
pago em   Brasília.   Essa   medida   é   adotada   na   maior   parte   das   grandes,  
modernas   e desenvolvidas cidades do mundo e vai ajudar Brasília a entrar nesse 
seleto grupo.  
 
O estacionamento público pago é importante para regular o uso dos espaços públicos 
construídos e mantidos por todos, mas privatizados por usuários de carros 
particulares. A maior parte da população paga e poucos usam.  
 
O estacionamento público pago é importante para que o transporte público coletivo e 
a chamada mobilidade ativa – a pé ou de bicicleta – tenham  investimentos que 
permitam à cidade cumprir a legislação nacional, onde todos os demais modos de 
transporte devem ter preferência em relação aos carros individuais. 
O estacionamento público pago é importante porque ajuda a preservar o Plano Piloto 
– Patrimônio Urbanístico Mundial – e combater a invasão de áreas verdes, de 
calçadas e ciclovias pelos carros, evitando que nossa Cidade Jardim venha a se 
transformar em Cidade Parking. 
 
A proposta traz uma boa ideia, MAS precisa de ajustes. Esse também é o objetivo 
desta Nota: apresentar ao Governo e à população sugestões para que uma boa ideia 
não seja desperdiçada por uma estratégia ruim de implantação. 
 
A seguir, nossas propostas. 
I. Alterar os objetivos do projeto para: 
1) Implantação do estacionamento público rotativo; 
2) Combate ao estacionamento irregular e à invasão, privatização ou degradação de 
áreas e equipamentos públicos; e 
3) Destinação   de   recursos   para   investimentos, qualificação   e   manutenção   do 
sistema de transporte coletivo e na mobilidade ativa. 
 
Justificativa: 
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Dada a diretriz da Política Nacional de Mobilidade Urbana de que haja a integração 
da gestão de todos os modos de transporte, o alcance do objetivo de melhorar o uso 
das vagas de estacionamento existentes por meio da promoção da rotatividade 
poderá não ser alcançado se não for combatido o estacionamento irregular (prática 
recorrente, tanto no centro comercial da cidade quanto nas áreas residenciais) e 
sejam destinados todos os recursos para a melhoria dos demais modais. Tal ação 
coordenada permitirá que os usuários que possam optar pela não utilização do veículo 
particular passem a fazer uso dos demais modos de transporte, além de contribuir 
para a oferta de um transporte público coletivo de qualidade e para incentivar a adoção 
dos meios ativos de deslocamento. 
 
II. Quanto aos recursos arrecadados, sugerimos: 
1) Vinculação  legal  da  destinação  total  dos   recursos  da  outorga  inicial  e  das 
outorgas parceladas ao transporte coletivo e à mobilidade ativa; 
2) Gerenciamento dos recursos arrecadados em Fundo legal específico vinculado 
exclusivamente à mobilidade urbana; e 
3) Reativação do Conselho de Mobilidade do Distrito Federal (Decreto nº 36772, de  
2015) como instância de  controle  social da implementação do projeto, atribuindo-lhe 
competência sobre o acompanhamento do cumprimento dos seus objetivos, da 
avaliação dos indicadores e metas, da arrecadação e da destinação   dos   recursos   
arrecadados,   tanto   pelas   outorgas   quanto   pelas atividades de fiscalização e 
regulação. 
 
Justificativa: 
 
Esse projeto promoverá a geração de receita financeira não prevista no orçamento do 
GDF oriunda das tarifas arrecadadas (nomeadas outorgas inicial e parciais – inclusive 
com valor neste caso muito baixo – 10% - enquanto outras cidades utilizam percentual 
de até 30%. Além dessa receita nova, há ainda a desoneração parcial das ações do 
Governo   para   as   atividades   de   gestão,   manutenção,   fiscalização   e   regulação   
dos estacionamentos públicos.   
Assim, se ele gerará receitas públicas oriundas do setor de mobilidade  urbana, o 
retorno   dessa   arrecadação   a   esse   mesmo   setor   deve   reduzir   resistências   
que normalmente   se   apresentam   quando   da   implantação   de   qualquer   novo   
custo   à população. Aos usuários é preciso ser oferecida alternativa para sua 
locomoção e para isso o investimento da receita na melhoria do transporte público e 
na mobilidade ativa são   essenciais.   Várias   das   ações   encontram-se   previstas   
no   próprio   Plano   de Mobilidade Ativa do DF, objeto de recente consulta pública 
realizada pelo Governo do Distrito Federal.  
 
A gestão moderna e transparente desses recursos pode ser feita por meio de Fundo 
legal e graças ao maior controle social sobre seu gerenciamento, o que impedirá o 
desvio dessa nova receita para cobrir despesas gerais do Governo. Essas previsões 
certamente farão com que o projeto seja mais efetivo e promova de fato uma gestão 
integrada da mobilidade urbana.  
 
III. Quanto à empresa que irá implementar o projeto, sugerimos: 
1) Estudo sobre o gerenciamento preferencial do projeto por empresa pública 
existente; 
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2) Divisão do projeto e das vagas em diferentes lotes, permitindo que distintas 
empresas sejam contratadas e concorram entre si, sem monopólio; 
3) Impedimento de que os diferentes lotes propostos sejam adquiridos por menos de 
3 (três) empresas; 
4) Definição  clara   dos   órgãos   que   receberão   os   recursos   para   fiscalização  
e regulação. 
 
Justificativa: 
 
O projeto não traz a opção de ser implementado por empresa pública, o que impede 
uma comparação técnica e financeira que justifique a escolha de empresa privada. É 
fundamental que essa análise seja feita antes da definição do certame, o que permitirá 
uma defesa do modelo atual ou sua reformulação institucional. Uma definição 
açodada da alternativa poderá ser danosa à modelagem técnica e financeira do 
projeto, que se pretende implementar por pelo menos 30 anos. 
 
Por outro lado, confiar todo o sistema a uma só empresa não parece uma medida 
inteligente para que se busque maior concorrência e melhores condições financeiras 
e de qualidade para a prestação dos serviços. Da mesma forma, como qualquer 
contrato, é preciso que haja cláusulas penais, inclusive com a possibilidade clara de 
rescisão do contrato,   situação   que   poderá   requerer   a   expertise   de   outras   
empresas   para   a substituição   da   empresa   originalmente   contratada.   Assim,   
a   divisão   em   lotes   de empresas e a obrigação de que haja pelo menos três 
prestadoras do serviço poderá fazer com que a concorrência inicial não finde na 
assinatura do contrato. Outro ganho futuro dessa divisão poderá ser a expansão do 
projeto para outras áreas do Distrito Federal sem a necessidade de manutenção de 
um monopólio por vezes desastroso para a prestação de serviços públicos. 
 
Outro aspecto relevante é a definição prévia dos órgãos e atividades a que serão 
destinados os recursos para fiscalização e regulação. O Edital não deixa claro que 
órgãos e atividades são esses. Importante destacar que ambas as atribuições são 
fundamentais para que os objetivos sejam alcançados: sem fiscalização do serviço ou 
de estacionamentos   irregulares,   não   haverá   solução   para   o   problema   dos 
estacionamentos irregulares; e sem uma regulação efetiva, poderemos ficar a mercê 
de um serviço de baixa qualidade e sem investimentos em um modelo sustentável de 
mobilidade urbana. 
 
IV. Quanto   às   etapas   de   implementação   do   projeto,   sugerimos   uma   
FASE PRELIMINAR, logo após a definição das empresas, para fins de: 
 
1) Contratação, pelas empresas responsáveis pela implementação do projeto Zona 
Verde, de um sistema informatizado (aplicativo) para a arrecadação e gestão 
financeira dos recursos provenientes dos estacionamentos rotativos, para uso 
compartilhado   (na   hipótese   de   concessão   a   empresas   privadas),   a   ser 
previamente aprovado pelo GDF. O referido sistema deverá ser aberto e, uma vez 
definido, passará a integrar o patrimônio público do Distrito Federal; 
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2) Implementação de faixas ou corredores de rolamento exclusivo para ônibus nas 
vias do Plano Piloto que favoreçam esse meio de transporte em relação aos veículos 
particulares; 
 
3) Interligação de todas as ciclovias, ciclofaixas e faixas compartilhadas existentes no 
Plano Piloto, dando continuidade e segurança ao uso desse modal; 
 
4) Implantação de paraciclos e bicicletários em terminais de ônibus e estações do 
Metrô, bem como em pontos estratégicos no centro da cidade; e 
 
5) Definição e divulgação do plano de aplicação dos recursos da outorga inicial no 
transporte público e na mobilidade ativa. 
 
Justificativa: 
 
O projeto tem três grandes áreas definidas para sua execução: 1) o financiamento da 
outorga inicial; 2) a execução das ações físicas em novos estacionamentos (6000 
vagas), melhoramento   e   manutenção   dos   estacionamentos   atuais;   e   3)   os   
sistemas informatizados de controle e gestão. Dessa forma, caso se decida por dividir 
o projeto em   lotes   distintos   ou   para   diferentes   empresas,   estará   garantido   
que   o   sistema informatizado   será   único   e   seus   custos   de   criação   e   
manutenção   gerenciados coletivamente. 
 
Antes do efetivo funcionamento, é fundamental que o Governo sinalize (e execute, 
mesmo que parcialmente) as melhorias citadas, permitindo uma migração dos 
usuários de automóveis para o transporte público e para a mobilidade ativa, o que, 
certamente, permitirá uma maior e melhor aceitação do projeto pela população.  
Assim, a existência de   vias   exclusivas   para   ônibus,   a   interligação   das   
ciclovias,   ciclofaixas   e   faixas compartilhadas e a instalação dos equipamentos para 
bicicletas nos pontos de conexão com outros modais são medidas fundamentais à 
conquista de novos usuários para essas formas de locomoção. 
 
Igualmente, a definição e divulgação do plano de aplicação da outorga inicial será um 
fator muito positivo para a redução de eventuais resistências ao projeto, além de ser 
uma ferramenta de controle social imprescindível em projetos que perdurarão por mais 
de um governo. 
 
V. Quanto aos estacionamentos propriamente ditos, sugerimos: 
 
1) Não execução de nenhum novo estacionamento no Plano Piloto; 
 
2) Revisão ou implantação das novas 6000 vagas de estacionamento previstas na 
proposta em áreas externas ao Plano Piloto; 
 
3) Revisão do investimento para criação de novas vagas nos bolsões do setor Ipê 
Branco, quando possível, buscando incentivar o uso do transporte público e a 
mobilidade ativa nas cidades onde moram os usuários do BRT e do Metrô. 
 
Justificativa: 
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O uso da quantidade de vagas existente no Plano Piloto precisa ser otimizado. Daí 
porque acreditamos que o estacionamento rotativo vai ao encontro de se reduzir 
investimentos públicos que são hoje destinados à apropriação exclusiva por usuários 
de carros particulares. Definir desde já que não haverá aumento de parques para 
estacionamento no Plano Piloto fortalece essa diretriz. 
 
Por outro lado, um fator que pode onerar o projeto é o investimento em novas vagas. 
Agregue-se   que   o   Edital   não   define   claramente   onde   elas   serão   criadas,   
citando somente as 6352 vagas do Setor Ipê Branco, a serem criadas ou revitalizadas, 
para as quais são destinados R$ 34,5 milhões, ou R$ 5.426,00 por vaga, o que traz 
dúvidas sobre a busca efetiva pela rotatividade ou, em caso mais grave, sobre a 
possibilidade de adensamento da ocupação das áreas verdes do Plano Piloto por 
automóveis. 
 
Relevante também reafirmar a necessidade de que a cidade seja estruturada para 
pessoas,  sendo   um   contrassenso   destinar   cada   vez   mais   espaço   aos   
veículos automotores. Assim, sugere-se avaliar que novos bolsões de estacionamento 
sejam subterrâneos. 
 
VI. Quanto aos aspectos sociais do projeto, sugerimos: 
1) Previsão   da   obrigatoriedade   de   as   empresas   proporem,   executarem   e 
prestarem   contas   de   programa   social   que   busque   incorporar   os   atuais 
guardadores de carro na implementação do projeto e/ou reduzir o impacto gerado na 
renda dos trabalhadores informais que podem vir a ser afetados por ele. 
 
Justificativa: 
 
Em todos os estacionamentos comerciais existentes no Plano Piloto há atividades 
informais vinculadas que geram receita aos seus praticantes. Não é possível que a 
geração de receita oriunda da implantação do Projeto Zona Verde não tenha como 
meta a redução de eventual impacto negativo à renda desses trabalhadores”. 
 
Nesses termos, a Rede Urbanidade espera que as contribuições contidas na referida   
manifestação   sejam   consideradas   pelas   autoridades   responsáveis   para   fins   
de aperfeiçoamento do Projeto Zona Verde, que, se bem dimensionado e aplicado, 
poderá trazer   enormes ganhos  para o meio ambiente, a qualidade de vida da 
população e a mobilidade urbana do Distrito Federal. 
 
Brasília, 14 de agosto de 2020. 
 
REDE URBANIDADE 
 
1Com o propósito de assegurar a efetividade da participação da sociedade no 
processo de elaboração, implementação e fiscalização da política local de mobilidade 
urbana e, em última análise, o respeito aos direitos e  garantias  relacionados  a  essa  
política,  foi  instituída,  em  novembro  de  2019,  a  Rede  de  Promoção  da Mobilidade 
Sustentável   e do Transporte Coletivo do Distrito Federal – Rede Urbanidade, 
composta por representantes do MPDFT e da sociedade civil organizada, cujo objetivo 
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principal é a criação de espaço democrático de discussão, articulação e busca de 
soluções compartilhadas para as questões relacionadas à mobilidade urbana, na 
perspectiva do desenvolvimento sustentável. 
2 LC 803/2009, art. 21. 
3 LODF, art. 314, parágrafo único. 
4 Lei Federal nº 12.587/2012, art. 5º; Lei Distrital nº 4.566/2011, art. 2º. 
5 Lei Federal nº 12.587/2012, art. 5º. 
6 Lei Federal nº 12.587/2012, art. 6º. 
7 Lei Distrital nº 4.566, de 04.05.2011, art. 3º. 
8 Lei Distrital nº 4.566, de 04.05.2011, art. 4º. 
 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a contribuição. 
Serão adequados os objetivos do projeto. 
Com relação à destinação dos recursos, foram acatadas as contribuições, conforme 
item 2.2 deste Relatório, para que se proponha adequação da legislação distrital à 
Política Nacional de Mobilidade Urbana de forma que os recursos arrecadados em 
concessões de mobilidade sejam direcionados a investimentos no próprio sistema de 
mobilidade. 
Com relação à estruturação da concessão em mais de um lote, em análise 
comparativa com outros processos de concessão de estacionamentos rotativos 
verificou-se que não é habitual, a exemplo da recente modelagem adotada pelo 
Munícipio de São Paulo, com quantitativo de vagas similar ao do DF. Não obstante, 
esse aspecto poderá ser melhor avaliado nas próximas etapas do projeto. 
Será iniciada articulação interna na SEMOB para aprimorar a compatibilização do 
Projeto Zona Verde com outros sistemas e iniciativas de mobilidade, conforme 
sugestões recebidas. 
O projeto é estruturado em parceira com a iniciativa privada conforme decisão do 
Conselho Gestor de Parcerias do DF, tendo em vista que a gestão pública não 
funciona bem para esses tipos de serviços, como se vê nos aeroportos, a exemplo do 
Galeão onde escadas rolantes e elevadores só passaram a funcionar após a 
concessão.  
Foram acatadas sugestões para incluir regras para Guardadores e Lavadores 
Autônomos cadastrados junto ao GDF. 
 

Nº: 491s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Regina Batista 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Senhor governador é um absurdo o que o senhor pretende fazer no DF. Essa 

cobrança é injusta e só vai prejudicar ainda mais os habitantes da cidade. Já não 

temos vagas nos blocos residenciais das 400. São milhares de carros na rua que 

serão taxados. Pense naqueles que vem penando nesse país com tantas 

desigualdades. 

Grata 

Regina Batista  
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RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 
 

Nº: 492s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Regina Célia MG Brandão 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Como eleitora e cidadã de Brasília eu, e toda a minha família, repudiamos 

veementemente esse projeto que visa à cobrança de estacionamento, na zona 

verde, inclusive para moradores em seus blocos residenciais, sem antes o GDF 

entregar um transporte público viário e metroviário decente e eficiente! 

Regina Célia MG Brandão 
6183-OAB-DF 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 

 

Nº: 493s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Regina Lucia Alves de Paula 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Meu nome: 
Regina Lucia alves de Paula 
Sou Educadora e faço parte do quadro do GDF 
Eu sinceramente acho este projeto um dos retrocesso social dos mais miseráveis e 

lastimosos que o Distrito Federal tem notícia. Minha condição de ir e vir se tornando 

inconstitucional. Não acredito verdadeiramente no bom senso deste  atual  governo. 

Até quando isto será possível, o povo não terá direito à opinião?  O que será desta 

capital o governo fica cada vez mais enrijecido determinando tributos. Congela 

salários do trabalhador, facilitando a vida dos banqueiros.Mais um abuso econômico 

não podemos tolerar. Quero externar meu profundo desagrado a este abuso contra 

todas as pessoas que precisam ir e vir dentro do DISTRITO FEDERAL. Meu repúdio 

a este ardil contra a população. 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 
 

Nº: 494s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Regina Malschik 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Prezados Senhores 
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Nem no tempo de Dom Pedro este País presenciou tamanha atrocidade contra o 

cidadão. 

Seremos cerciados do direito de ir e vir, seremos cobrados em dobro por todos os 

impostos, iluminação publica, rodovias e o tal estacionamento. Para que os 

estacionamentos sejam privatizados, a iluminação, manutenção e segurança deverá 

ser de responsabilidade do empresário que assumir o estacionamento, retirando de 

todos os cidadãos e condominios todos esses encargos. Lembrando que se houver 

sinistro com qualquer veículo, esses mesmos empresários deverão arcar com o ônus 

de devolver o bem ao cidadão prejudicado.  

E Brasília é Tombada. Juridicamente falando? Esse projeto é roubo ao erário. 

Atenciosamente 

Regina Malschik 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 495s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Regina Oton de Lima 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Sou moradora da Sqs 308 e sobre esse projeto de cobrar estacionamento nas quadras 

residenciais , registro aqui que sou totalmente contrária a esse projeto. 

Regina Oton de lima 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 
Nº: 496s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Regina Tavares 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Acho absurdo que o governo queira criar mais esse tipo de cobrança. Não apoio essa 

ação e farei campanha e votarei contra todos que apoiarem. 

O governo deveria oferecer meios de transportes publico decentes e viáveis ao 

deslocamento dos cidadãos e contribuintes antes de tomar qualquer ação nesse 

sentido. 

Deveria construir estacionamentos subterrâneos e então poderia cobrar. 

As empresas privadas que quiserem explorar estacionamentos deveriam construí - 

los. 

Regina Claudia V de A  M Tavares 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 
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Nº: 497s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Reginaldo Nascimento 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Meu voto é NÃO! 

Reginaldo Nascimento. 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 498s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Reginaldo Sardinha - Deputado Distrital - Gabinete 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Referência: Apêndice A,  Anexo IV, Item 6 – Cartão do Morador 
 

1. Os imóveis das regiões do Plano Piloto que compõem as Quadras 

100/200/300, tanto na Asa Sul quanto na Asa Norte, e as SQSW 100/300/500. 

do Setor Sudoeste, são, em maioria, compostas de apartamentos de 3 quartos 

com uma vaga de garagem subterrânea. 

2. O Cartão do Morador ofertará uma vaga de superfície para cada uma das 

residências citadas acima. 

3. Caso o morador tenha mais que dois veículos, coisa bem comum nessas 

regiões, isso acarretará a ele um encargo muito superior ao pago de IPTU. 

4. No caso em exemplo, para cada carro excedente ao da franquia, o valor 

cobrado será da ordem de R$ 470,00/mês por veículo excedente.  

5. O IPTU médio nessas regiões está em torno de R$ 1.500,00, portanto, estamos 

falando de um acréscimo de mais 4 (quatro) IPTU’s  ao ano para a  unidade 

habitacional. 

6. Situação ainda mais grave encontramos nas quadras das SQS 400 do Plano 

Piloto. Nesse caso, a maioria absoluta dos imóveis NÃO possui garagem 

subterrânea.  

7. A ocorrência de 2 e 3 carros também é muito alta nas SQS 400. O IPTU cobrado 

é inferior ao das SQS 100/200/300. 

8. Poderemos ter situações em que a cobrança anual feita pela Concessionária 

ao morador supera em cinco vezes o IPTU pago ao GDF, um verdadeiro 

absurdo. 

9. Finalizando, cabe uma revisão dessas cobranças.  

10. O morador não pode ser penalizado.  

11. A gratuidade deve ser geral, sem qualquer ônus ao morador.  

12. Os controles de verificação devem ser feito via convênio da Concessionária, 

DETRAN e SEFAZ, não cabendo ao morador qualquer envolvimento junto à 

CONCESSIONÀRIA. 

13. Existem casos ainda de pessoas que não são proprietárias, nesse caso a 

comprovação deverá ser feita via declaração do proprietário do Imóvel, sem 

maiores burocracias. 
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Com o fito de justificar essa política, a SEMOB apresenta os seguintes Objetivos no 

Relatório Consolidado dos Estudos de Viabilidade dos Estacionamentos, as quais 

redarguimos: 

a. Aumento da Rotatividade – A melhoria do transporte público resolveria essa 

situação; 

b. Incentivo ao Transporte Público – O transporte público deve ser prioridade em 

qualquer governo que se preocupe com a cidadão; 

c. Regulação das Vagas de Idosos, Gestantes e PNEs – Obrigação do DETRAN; 

d. Redução do Congestionamento – A melhoria do transporte público resolveria 

essa situação; 

e. Redução dos Acidentes de Transito, com destaque para motocicletas – É um 

caso de educação no transito. A ideia de que o número de motocicletas no 

trânsito está relacionado a disponibilização para elas dos bolsões de 

estacionamento no Metrô e no BRT não procede. Os usuários desse tipo de 

transporte necessitam de suas motocicletas durante todo dia, visto que 

depende do modal para exercer suas atividades profissionais; 

f. Aumento da Arborização – A NOVACP tem um programa de plantio continuado 

de árvores do cerrado em todo o DF. Planeja-se o plantio de hum milhão de 

ipês em todo o Distrito Federal até o final do atual governo. 

Não se pode onerar o morador com mais esse “imposto”, com argumentos de 

“incentivo” ao transporte público, redução do número de acidentes através da 

redução do número de motocicletas no trânsito e de “melhoria” na arborização, 

haja vista que a cobrança proposta não concorre para o alcance dessas 

finalidades, havendo outras possibilidades que sirvam à sociedade e ao 

contribuinte. 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 
 

Nº: 499s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Renata Cristina 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Ja temos impostos demais e pouco retorno! 

#brasiliacontrazonaverde 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 500s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Renato 
 
CONTRIBUIÇÃO 
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Digo não a proposta espúria de privatizar estacionamentos públicos 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 501s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Renato Nogueira 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Prezados, 

Sou totalmente contra este projeto e me comprometo a não votar em nenhum partido 

ou candidato que o apoie. 

Atenciosamente, 

Renato Nogueira 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 502s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Renio Quintas 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Como cidadão, repasso para seu conhecimento e assino o seguinte 

POSICIONAMENTO SOBRE ESTACIONAMENTO PAGO NAS ÁREAS PÚBLICAS 

Vimos manifestar nosso posicionamento contrário a cobrança de estacionamento nas 

áreas públicas do DF, notadamente nas quadras da ASA NORTE e ASA SUL, sejam 

nas áreas comerciais externas ou nas áreas internas de moradia. 

O GDF não pode impor esse fardo aos cidadãos SEM  ANTES garantir um sistema 

público, integrado e eficiente de transporte coletivo, digno da Capital da República. 

 

Faz-se necessário a implantação de um sistema radial de mobilidade urbana no DF, 

em direção ao Plano Piloto, utilizando trilhos leves e veículos seguros, leves e 

confortáveis, de forma a favorecer a migração do carro para veículos coletivos, bem 

como oferecendo qualidade urbanística e paisagística aos seus usuários. Esse 

sistema deve ser baseado na alteração da matriz energética de combustível fóssil 

para energias limpas e não poluentes ambientalmente. 

 

Entendemos que o modelo de gestão baseado em concessão a iniciativa privada da 

exploração de estacionamentos é desnecessário, imprudente e oneroso, visto que os 

investimentos para a implantação das vias públicas e demarcação das vagas já foram 

realizadas pelo GDF ao longo da construção de Brasília até os dias atuais.  

Faz- se necessário sim, o desenvolvimento de estudos para a constituição de um 

Órgão Publico que se configure em uma Autoridade Única Organizadora do 

Transporte e Mobilidade na Brasília Metrópole, que planeje e execute uma integração 

dos vários modais de transporte internos no Distrito Federal e com as cidades do 
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entorno. 

 

Precede quaisquer estudos de cobrança de estacionamento no Plano Piloto a 

realização de investimentos e a implantação prioritária e urgente dos seguintes 

projetos: 

•       Expansão do Metro até o final da Asa Norte e sua continuidade por meio de VLT 

para as cidades na região norte do DF. 

•       Implantar o VLT na W3, L2 e Eixo Monumental, ambos de forma circular, mas 

integrado, substituindo completamente os Ônibus, que deverão se deslocar para 

outras vias. 

•       Executar o previsto no programa "Brasília Integrada" do BID/GDF,  que propõe 

“Terminais de Integração Metrô/VLT/Ônibus/Automóveis” nas pontas das Asas Sul e 

Asa Norte, com amplos estacionamentos gratuitos; 

•       Implantar uma rede transversal de micro-ônibus elétricos de vizinhança 

(cruzando o Plano Piloto no sentido Leste-Oeste) ligando as quadras, desde 800 às 

quadras 900. 

•       Completar e integrar as ciclovias e ciclo faixas, construindo bicicletários em 

praças e pontos de ônibus, edifícios  públicos e comerciais e fortalecer sistema 

compartilhado de bicicletas e patinetes. 

•       Quanto ao transporte individual, incentivar alternativas sustentáveis e 

compartilhadas. 

O agravante dessa proposta de Zona Verde, além da privatização dos 

estacionamentos públicos, é a terceirização da fiscalização e aplicação de multas 

também aparentemente ser privatizada. Isso impediria a reversão desses recursos 

para apoio a execução de projetos inovadores de REESTRUTURAÇÃO do sistema 

de transporte do Distrito Federal e de sua Área Metropolitana. Essa privatização dos 

estacionamentos públicos com terceirização da fiscalização e cobrança de multas 

trará pesado ônus e transtornos aos moradores do DF e região que se deslocam 

diariamente ao centro da capital. 

Trará, ademais, custo cruel ao orçamento familiar dos assalariados já obrigados a 

manter oneroso carro individual e a enfrentar penosos congestionamentos, devido à 

ausência de transporte coletivo decente pela omissão do poder público, ao longo de 

décadas 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a contribuição. 
Cumpre diferenciar privatização de concessão, como foi explicado na Audiência 

Pública. 

Com relação às quadras residenciais, destaca-se que o Projeto prevê cobrança 

apenas em horário comercial e isenção para moradores, com objetivo de inibir que 

automóveis estacionem nas quadras residenciais para acessar as comerciais, como 

já ocorre hoje em muitas quadras. 

O Projeto não prevê terceirização da fiscalização, mantendo todos as prerrogativas 

do Poder Público, conforme foi explicado na Audiência Pública. 

Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 
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realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

 

Nº: 503s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Rennan Caetano 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Boa tarde 

Sou totalmente contra esse projeto. 

O comércio do plano piloto que vai de mal a pior, sera totalmente penalizado, se 

começarem a cobrar para estacionar. 

Eu como morar da asa sul temos 4 veículos em casa, ter que pagar para estacionar 3 

é um completo absurdo e exploração, sem melhoria nenhuma. Trabalho como 

representante comercial, se eu tiver que pagar toda vez q visito um cliente, final do 

mês vou estar pagando para trabalhar e as vendas cairam demais após a pandemia.  

O governo tinha q investir em transporte de qualidade, em ciclovia, predios de 

estacionamento no centro da cidade. 

ESSE PROJETO É UM TREMENDO DE UM ABSURDO 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 
Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 
 

Nº: 504s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Ricardo 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Não sou a favor! 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 505s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Ricardo Lopes Resende 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Privatizar estacionamento , de quem mora aqui ?  100%   não   

RESPOSTA 
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A SEMOB agradece a manifestação. O Projeto prevê isenção para moradores. 
 
Nº: 506s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Ricardo Vieira 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Gostaria de votar no projeto zona verde. 

Meu voto é:  NÃO sou contra a cobrança de pagar por estacionamento em área 

pública, para que isso venha acontecer primeiro devemos ter um transporte público 

descente. 

Ricardo 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 507s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Rita Fontes 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Sou contra o projeto zona verde do GDF. 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 508s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Rita Maia 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Senhores, sou de Curitiba onde há anos as vagas de estacionamento são cobradas. 

Então apoio a medida. Então seria interessante: 

1 - Nas zonas residenciais credenciar os moradores, num máximo de 2 carros, 

considerando marido e esposa em home office 

2 - Inibir a atuação dos flanelinhas nas áreas onde será cobrado para estacionar 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 
Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 
Foram acatadas sugestões para incluir regras para Guardadores e Lavadores 
Autônomos cadastrados junto ao GDF. 
 

Nº: 509s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Roberta Nepomuceno Nery 
 
CONTRIBUIÇÃO 
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Meu total repúdio à aprovação desse projeto de privatização dos estacionamentos 

públicos. 

Não temos o mínimo de manutenção e cuidado cimos espaços públicos, mesmo 

pagando impostos caríssimos e agora ainda seremos usurpados num momento em 

que temos muitos desempregados e queda de renda! 

Meu voto é NÃO para os legisladores que aprovarem a Zona Verde. 

Roberta Nepomuceno Nery 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 510s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Roberto Palmer 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Bom dia 

 

Nos setores comerciais ainda faz sentido a cobrança de estacionamento desde que a 

bagunça que reina hoje por lá, seja organizada e a cobrança gere segurança para 

quem usa o estacionamento 

Somente cobrar e não fazer nada não faz sentido. TOTALMENTE CONTRA isso 

 

Mas sou TOTALMENTE CONTRA a cobrança nas quadras residenciais. 

 

Att, Roberto 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

 

Nº: 511s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Roberto Rosário Tesini Gandara 
 
CONTRIBUIÇÃO 
NÃO À PRIVATIZAÇÃO DE ESPAÇOS RESIDENCIAIS. 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

 

Nº: 512s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Rodney da Mota Chaves 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Prezados Senhores 
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Face à notícia de projeto de cobrança de estacionamento em locais públicos do Plano 

Piloto, manifesto meu posicionamento CONTRÁRIO, pelas razões a seguir expostas: 

- Quanto à cobrança pela utilização de áreas de estacionamento público: entendo que 

tais áreas foram urbanizadas e são mantidas pelo executivo distrital com recursos 

provenientes dos impostos e taxas pagas pelos cidadãos. Assim, uma cobrança 

adicional seria algo como bitributação ou extorsão - não conheço os termos técnicos 

e jurídicos apropriados para definir a situação, mas entendo que é uma cobrança em 

dobro; 

- Quanto ao alegado incentivo à utilização de transporte público: até poderia ser aceito 

este argumento, desde que houvesse transporte público COM UM MÍNIMO de 

qualidade e inteligência, O QUE NÃO OCORRE. A título de exemplo, convido alguma 

das autoridades participantes (e não um representante subalterno que já esteja 

habituado ao sofrimento do transporte público por não dispor de alternativa) do 

processo a me acompanhar de minha casa ao meu local de trabalho utilizando 

transporte público. Após essa experiência inesquecível, creio que o assunto será 

adiado até que sejam tomadas medidas para melhoria do transporte. Estou à 

disposição. 

Rodney da Mota Chaves 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 513s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Robson Vitor G. de Matos 
 
CONTRIBUIÇÃO 
SOU CONTRA A COBRANÇA DE ESTACIONAMENTO em área pública, 

principalmente no interior das quadras residenciais 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 514s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Rodrigo Bonna Nogueira 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Bom dia. 
 
Venho por meio desta, como cidadão e contribuinte, manifestar minha contrariedade 
à pretensão do governo de privatização/concessão do estacionamento público 
e cobrança pelo uso de vagas públicas. 
  
Hoje no DF, ter um carro é uma necessidade e não um luxo, infelizmente. As longas 
distâncias e  a falta de bom transporte público leva a todos (independente da classe 
social) que tem o mínimo de possibilidade a comprar um veículo particular. 
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Assim, a cobrança pelo uso de vagas públicas cria mais um ônus ainda 
maior  para o cidadão que precisa do seu carro e já arca com o custo alto para 
sua utilização. 
  
E, ainda que a intenção fosse angariar receita para investir em transporte público, o 
que não é o caso já que se trata de concessão, ainda assim, não poderia ser aprovada 
tal medida por ora, pois primeiro deve haver a melhora do transporte público para que, 
naturalmente, as pessoas passem a usá-lo e não precisem mais de seus carros.  
  
Se aprovada essa medida de cobrança pelo uso de vagas públicas, a população 
(que já contribui com pesados tributos) será penalizada por mais uma cobrança 
estatal. 
Grato 
arq. Rodrigo Bonna Nogueira  (CPF 787.908.081-34) 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 515s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Rodrigo Lustosa de Oliveira 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Boa Tarde. Gostaria de informar que esse projeto não incentivara maior adesão ao 

transporte público, pois que, com toda certeza, a oferta do transporte público no 

Distrito Federal ainda é muito ineficiente e precaria, motivo pelo qual as pessoas 

preferem usar seus carros. 

Como dizem, transporte eficiente não é aquele que as pessoas usam seus carros 

particulares, mas é aquele em que as pessoas deixam seus carros na garagem de 

casa, e optam por usar o sistema público de transporte, desde que o mesmo seja 

eficiente, pontual, confortável e seguro. 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 516s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Rodrigo M. G. 
 
CONTRIBUIÇÃO 
ACREDITO QUE DEVEM ACHAR QUE SOMOS FINANCIADORES DO GOVERNO, 

SOMOS MORADORES DE UMA CIDADE QUE AMAMOS, TRABALHADORES QUE 

PAGAM SEUS IMPOSTOS E VCS VEM AGORA QUERER QUE PAGUEMOS PARA 

DEIXAR NOSSOS CARROS EM FRENTE A NOSSA MORADIA? SABIAM QUE 

NOSSOS CARROS SAO ROUBADOS, ARROMBADOS E NINGUEM FAZ NADA, 

ISTO EM FRENTE A NOSSA MORADIA E VEM AGORA QUERER QUE PAGUEMOS 

PELOS NOSSOS CARROS EM FRENTE A NOSSA MORADIA? 

PONHAM A MAO NA CONSCIENCIA E PROCUREM FAZER ALGO PELA 

POPULACAO E NAO CONTRA. 
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SOU MORADOR DO PLANO PILOTO E ESTE PROJETO NAO PODE EXISTIR. 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. O Projeto prevê isenção para moradores. 

Nº: 517s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Rodrigo Pessoa Rocha 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Bom dia.  

Eu, Rodrigo Pessoa Rocha, CPF 539.719.061-68, sou CONTRA a privatização das 

áreas públicas de estacionamento de Brasília!!!!! 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 518s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Ronaldo Coelho Filho 

 
CONTRIBUIÇÃO 
Bom dia. 

Sem condições cobrar por estacionamento nas áreas residenciais, independente da 

quantidade de veículos da unidade habitacional. 

Outra coisa: considerando o código  de defesa do consumidor, serei indenizado pela 

empresa responsável por gerenciar o estacionamento em caso de roubo, furto ou 

dano ao meu veículo no momento em que este estiver estacionado na área de 

gerenciamento da empresa? 

Temos que melhorar nosso transporte público antes de, sequer, pensar numa medida 

dessa. 

At.te 

Ronaldo Pessoa Coelho Filho 

Morador da Asa Norte 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 
Em análise comparativa com outras concessões de estacionamentos rotativos em vias 
públicas, tem-se como regra que a concessionária pode ser acionada somente se tiver 
responsabilidade pelo dano. Entretanto, a regularização e readequação dos 
estacionamentos contribuirá para inibir eventuais danos aos veículos, por exemplo 
pela utilização de câmeras e pela presença de funcionários da concessionária.   
 

Nº: 519s 
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NOME DO CONTRIBUINTE:  Ropper Kennedy 

CONTRIBUIÇÃO 
Excelente oportunidade para se acabar de vez com as extorsões promovidas pelos 

“vigias de carro” (flanelinha) desta cidade. 

 

Que se passe a cobrar o mais rápido possível e afaste (fiscalize) essas pessoas 

dessas áreas. 

 

Sempre evitei esses lugares por conta de extorsões promovidas por eles. 

 

Boa sorte! 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 520s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Rosa Gomes 

CONTRIBUIÇÃO 
Não é meu voto. 

Rosalia  

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 521s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Rosa Inês de Siqueira Corrêa 

CONTRIBUIÇÃO 

Digo não a esse absurdo!!!!! 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 522s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Rosa Maria Mossri 

CONTRIBUIÇÃO 
Eu, Rosa Maria Mossri,(226.301.041.68) sou contra o projeto, principalmente no que 

se refere as áreas residenciais 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 523s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Rosana de Deus e Costa 

CONTRIBUIÇÃO 
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Ao Semob/GDF 
Assunto: Manifestação contrária ao Projeto Zona Verde 
 
Prezados Senhores, 
 
Venho manifestar-me contra o Projeto Zona Verde, uma vez que não há no Distrito 
Federal um transporte público de qualidade, que possa atender a todos os cidadãos 
e que ligue de forma eficiente todas as Regiões Administrativas ao Plano Piloto, ao 
passo que o Projeto limitará a permanência de veículos no Plano Piloto, quase que de 
forma indiscriminada, independentemente de sua origem (se do Plano Piloto ou de 
outras RA ou cidades - Como exigir um tempo máximo de permanência para os 
moradores!?). 
 
Ademais, o Projeto transferirá uma competência do Governo ao setor privado – a essa 
empresa concessionária o direito de fiscalizar e multar os cidadãos (“infratores”) em 
áreas públicas. 
 
Sinto uma falta de transparência em relação a medida. Há ainda que esclarecer a 
população do DF se: 
- Houve um estudo para identificar o problema (medidas semelhantes e seus 
resultados na solução do problema, melhores práticas) e alternativas de solução 
(viabilidade de construção de prédios de estacionamentos privados, estudo de criação 
de novas áreas para estacionamentos, entre outras); 
- Foi feita Análise de Impacto Regulatório (AIR) para o caso; 
- Quais são os custos e benefícios da medida (não está claro se a relação 
custo/benefício é positiva); 
- Onde serão empregados os recursos advindos da medida (será voltado para 
implantação de novas soluções para o problema?) 
- Há ou não um alinhamento das políticas públicas – p. ex.: (i) concessão de licenças 
a automóveis sem limitação de quantidade, e depois inviabiliza deixá-los 
estacionados; (ii) há projeto também (ou haverá) para a implantação de sistema de 
transporte público de qualidade no Distrito Federal, com  ampliação do metrô até a 
Asa Norte, a implantação do VLT, na W3 e na L2 Sul; a construção de terminais de 
integração, entre os diferentes meios de transportes públicos; a integração das 
ciclovias e ciclofaixas e construção de bicicletários em praças e pontos de ônibus; e 
implantação de rede transversal de ônibus de vizinhança, interligando as quadras 800 
às quadras 900 (ou a medida apenas onerará os condutores, principalmente 
trabalhadores e moradores?); o transporte público está pronto para atender a 
população que passará a utilizá-lo (acredito que não esteja pronto nem para atender 
a demanda atual). 
 
Em relação às 4 zonas que serão criadas, de acordo com o Projeto, cabe lembrar que: 
- A Zona Ipê Amarelo abrangerá áreas onde há comércios e residências, como as 
quadras residenciais e comerciais do Plano Piloto. Nelas, moradores da quadra terão 
direito à isenção de pagamento de um carro estacionado em vaga pública. Se houver 
mais de um carro por moradia, será cobrado o estacionamento. O período máximo de 
permanência previsto é de duas horas, e a taxa será de R$ 2,00 por hora, para carros, 
e R$ 1,00, para motos. 
- A Zona Ipê Roxo é composto pelo Eixo Monumental e quadras próximas, como 
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setores bancários e comercial norte e sul e o setor de rádio e televisão. Nele, a 
permanência máxima permitida será de 5h, e a taxa será de R$ 5 por hora, para 
carros, e a metade do valor, para motos. 
- A zona denominada Ipê Rosa será composta de bolsões de estacionamento 
próximos a autarquias e prédios públicos do Plano Piloto. O período máximo de 
permanência será de 12 horas, e os valores serão de R$ 5 por hora, para carros, e 
R$ 2,5, para motos. 
- Por fim, a Zona Ipê Branco compreenderá bolsões de estacionamentos próximos a 
transportes públicos e coletivos. O período máximo de permanência será de 18 horas, 
e o valor previsto é de R$ 0,50 por hora, para carros e motos. 
(https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2020/07/29/interna_cidad
esdf,876597/zona-verde-lideres-comunitarios-criticam-estacionamento-rotativo-
pago.shtml) 
 
Em meu entendimento, se o problema é a falta de vagas, essa medida não é solução. 
Além disso, antes de mais nada, é preciso mais transparência, mais esclarecimento e 
convencimento da população sobre a eficácia da medida. 
 
RESPOSTA  
 
 A SEMOB agradece a manifestação. 

O Projeto não prevê terceirização da fiscalização, mantendo todos as prerrogativas 

do Poder Público, conforme foi explicado na Audiência Pública. 

Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

Análises de Impacto Regulatório se aplicam a proposições normativas, já concessões 

requerem Estudos de Viabilidade. 

Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 

 

Nº: 524s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Rosana Lana 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Venho através deste manifestar contrariamente ao Projeto Zona Verde do GDF. 

Atenciosamente,  

Rosana Lana da Costa 

CPF 544.692.016-34 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 525s 
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NOME DO CONTRIBUINTE:  Rosana Lobo  
 
CONTRIBUIÇÃO 
Boa noite, 

“políticas públicas de forma eficiente e sustentável com o intuito de assegurar 

a liberdade e autonomia do cidadão em seus deslocamentos”???? 

Como o governo, preocupado em investir em políticas públicas de mobilidade urbana 

para o cidadão comum deveria agir? 

Nosso transporte público é muito deficiente e com certeza não é utilizado pela minoria 

que se interessa por esse negócio. 

Não é uma política que visa trazer benefícios ao cidadão comum que se vê obrigado 

a se deslocar, às vezes por grandes distâncias, e que continuará em todo esse 

desconforto. 

A ZONA VERDE é um projeto privado, que chega também mais uma vez para 

enriquecer uns poucos. sem contrapartida que invista na melhoria do transporte 

público do DF, ou na larga ampliação das linhas de Metro. 

Não, não apoio, e me envergonho quando vejo tais atitudes sendo tomadas à revelia 

do bem público. 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

 
Nº: 526s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Rosane Inez Piloni 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Não concordo em ser onerado para deixar meu veículo estacionado dentro de minha 

quadra residencial:  “SOU CONTRA A COBRANÇA DE ESTACIONAMENTO em área 

pública, principalmente no interior das quadras residenciais”. 

Rosane Inez Piloni 

CPF: 290.748.511-34 

Moradora da SQS 107, bloco G, apto 608 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 527s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Rosangela Mourao Alves dos Reis 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Sou contra a cobrança e privatização dessa zona verde!!!!!!!!!!!!!!!! 
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RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 528s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Rosarita Medeiros 
 

CONTRIBUIÇÃO 
Em nome da Sqs 103, solicitamos a Não Aprovação da nova proposta de pagamento 
do estacionamento em quadras residenciais! Um absurdo, já que pagamos IPTU caro 
e na verdade, somos nós síndicos e prefeitos que cuidamos das quadras, sem 
respaldo do GDF que é sempre omisso! Esperamos ser atendidos na nossa 
solicitação! Moradores da 103 Sul 
 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 529s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Rosemary Calheiros 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Nao sou a favor desse projeto. Nao tem cabimento privatizar estacionamento 

residencial. É direito do morador parar em seu local de moradia. 

Para que tantos impostos se nao tem retorno? 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

 

Nº: 530s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Rosilei Guerra 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Eu, Rosilei Guerra *seu CPF 619.989.101-64, residente à SQN 316, Bloco D, voto 

*NÃO* ao Projeto Zona Verde do GDF! 

 

Antes de cobrar por vagas públicas que já pagamos por elas através de nossos 

impostos, preocupem-se primeiro em oferecer transporte de qualidade.  

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 531s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Ruiter Gabriel 
 
CONTRIBUIÇÃO 
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Sou completamente "CONTRA" essa cobrança de estacionamento público porque 

isso só vai encarecer ainda mais o custo de vida na cidade e sabemos muito bem que 

esses recursos que por ventura serão arrecadados não iram retornar de forma alguma 

para a população. 

Veja o exemplo do IPVA e IPTU que pagamos todos os anos e o retorno desse 

imposto para a população e bem mal aplicado pois a infraestrutura da cidade e 

precária e as ruas e estrada então do mesmo jeito. Sabemos que essa cobrança de 

estacionamentos público não irá beneficiar a população e sim vai favorecer a 

corrupção porque com certeza esse dinheiro vai para as mãos de algum empresário 

e outros diversos que vão esta de olho nesse dinheiro. 

Vocês pararam para pensar no quanto isso vai pesar no bolso de quem precisa se 

deslocar de carro para trabalhar no Plano Piloto levando em conta que a pessoa fica 

nessa região até 10 horas por dia? 

Eu fiz a conta por mês o trabalhador vai gastar algo em torno de R$ 400,00 a R$ 

450,00 por ano isso vai mais de R$ 5.000,00. Você realmente acham que isso e justo? 

Você realmente acham que o salário das pessoas tem aumentado para suportar mais 

essa despesa? 

Isso é um absurdo... Pagamos um IPVA absurdo e em resposta temos um asfalto de 

péssima qualidade. Pagamos IPTU e temos uma infraestrutura de péssima qualidade. 

Experimenta pegar uma condução saindo da Ceilândia ou qualquer outra cidade 

satélite mais afastada para está no Plano Piloto as 8 hs da manhã. Experimenta fazer 

o percurso de volta a tarde. Vocês sabem quanto tempo a pessoa fica em 

deslocamento? Quase 4 horas juntando os dois períodos. Então a pessoa que mora 

nas cidades satélites e vai trabalhar de carro indo para o Plano Piloto não é por luxo 

não a pessoa que ter um pouco mais de agilidade coisa que o transporte público não 

oferece. O que vocês estão querendo fazer se chama "ROUBAR A POPULAÇÃO". 

Quem mora ou trabalha próximo a essas áreas está ferrado... A Família que morar 

perto de uma dessas zonas e tiver mais que um veículo terá que incluir na despesa 

mensal algo em tornos de R$ 400,00 a R$450,00 de pagamento de estacionamento 

para o governo...  

E FERRA COM AS ECONOMIAS DAS FAMÍLIAS. 

SOU CONTRA...,  SOU CONTRA...,  SOU CONTRA...,  SOU CONTRA...,  SOU 

CONTRA...,  SOU CONTRA...,  SOU CONTRA...,  SOU CONTRA...,  SOU 

CONTRA...,  SOU CONTRA...,  SOU CONTRA...,  SOU CONTRA...,  SOU 

CONTRA...,  SOU CONTRA...,  SOU CONTRA...,  SOU CONTRA...,  SOU 

CONTRA...,  SOU CONTRA...,  SOU CONTRA...,  SOU CONTRA...,  SOU 

CONTRA...,  SOU CONTRA...,  SOU CONTRA...,  SOU CONTRA...,  SOU 
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CONTRA...,  SOU CONTRA...,  SOU CONTRA...,  SOU CONTRA...,  SOU 

CONTRA...,  SOU CONTRA...,  SOU CONTRA...,  SOU CONTRA...,  SOU 

CONTRA...,  SOU CONTRA...,  SOU CONTRA...,  SOU CONTRA...,  SOU 

CONTRA...,  SOU CONTRA...,  SOU CONTRA...,  SOU CONTRA...,  SOU 

CONTRA...,  SOU CONTRA...,  SOU CONTRA...,  SOU CONTRA... 

Atenciosamente 

Ruiter Gabriel do Amaral 

61 - 8255 **** 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a contribuição.  

Nº: 532s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Ruy Amazonas 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Esta iniciativa já teve varias tentativas no passado derrotadas, inclusive na esfera 

judicial 

Pontos desfavoraveis: 

-não há transporte coletivo suficiente para atender a uma eventual demanda  maior 

do que a atual; 

-não há transporte em massa suficiente (metro ausente na asa norte, por exemplo); 

-poderá haver aumento de desemprego devido a uma eventual redução de compra de 

novos carros; 

-legislação anti crime atual é robustamente fraca na punição de crimes em coletivos; 

-comparar com outros países onde já existe este mecanismo não é parâmetro 

abalizador para o nosso, principalmente pelo motivo citado acima; 

-prestadores de serviço terão dificuldades em atender as demandas nos condomínios; 

-pessoas que vêm de outros estados para tratar em hospitais públicos (HBDF), com 

recursos  limitados, poderão ser severamente onerados; 

-poderá haver atritos com alguns flanelinhas. 

Pontos favoráveis: 

-estacionamentos em prédios residenciais terão reservados os seus direitos de 1 

vaga, o que impedirá uso por  pessoas de outros prédios, ou até de comerciantes 

diversos; 

-redução da poluição em Brasília, que já preocupa muito; 
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-poderá até refletir na redução da criminalidade em ambientes públicos, reforçados 

por uma legislação anti crime mais rígida. 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

 

Nº: 533s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Salma Ligia 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Sou contra. O governo deve investir antes em transporte público. 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 534s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Sandra Maria Brito Lira de Freitas 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Bom dia! 

Sou contrária ao projeto do governo de privatizar os estacionamentos das áreas 

residenciais e das comerciais no Plano Piloto. Isso só vai onerar ainda mais a 

população. É injusto. Chega de abusos! 

Sandra Maria Brito Lira de Freitas 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 535s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Sandra Neves 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Senhores, 
Gostaria de me manifestar contrariamente a esse projeto, pois não se pode cobrar por 
vagas públicas de estacionamento quando não se oferece transporte público de 
qualidade, dentro de um plano de mobilidade discutido pela sociedade 
 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 536s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Sandra Regina Brito Moitinho 
 
CONTRIBUIÇÃO 
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Senhores bom dia, 

A quem possa interessar me manifesto contrária ao Projeto, visto que já pagamos 

impostos suficientes, para ao menos termos estacionamentos gratuitos. 

 

Atenciosamente, 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 537s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Saulo Daniel Monteiro Anacleto 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Formulário de Contribuição 
Não foi verificado nos documentos que fazem parte do presente EDITAL as 

especificações técnicas referentes aos tamanhos das vagas destinadas as motos. 

Também entendo que devido a PANDEMIA COVID19 ficou evidente o quanto os 

profissionais entregadores que utilizam motos para realizarem as entregas são de 

extrema importância para a sociedade. Diante disso sugiro que em todos os setores 

SEJA ISENTA A COBRANÇA NA PRIMEIRA HORA. Estes entregadores utilizam os 

estacionamentos de motos na mesma localização diversas vezes ao dia, uma vez que 

tem que realizar as suas entregas e retornarem a sua base (RESTAURANTE, BAR, 

FARMÁCIA, LANCHONETE, OU OUTRO ESTABELECIMENTO COMERCIAL), então 

não será justo terem que pagar a primeira hora. 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a contribuição. 

O projeto prevê vagas para motos, será revisado para deixar mais claro. 

Foram acatadas sugestões para aumentar tolerância mínima (proposta inicial 10 
minutos). 
 
Nº: 538s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Sérgio Augusto 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Sou totalmente contra este projeto. 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 539s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Sérgio Henrique Alves Coelho 
 
CONTRIBUIÇÃO 
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Poucas vezes vi uma proposta tão absurda e despropositada. Uma proposta que visa 

exclusivamente o lucro de determinadas empresas sem agregar em nada o bem estar 

das coletividade. No que isso vai resolver a questão do transporte público. 

 
RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 540s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Sérgio Joaquim 
 
CONTRIBUIÇÃO 
A VERGONHA GOVERNAMENTAL SE MOSTRA, NOVAMENTE, NESTE PROJETO 

QUE VISA, SIMPLESMENTE, MAIS ARRECADAÇÃO PARA OS COFRES 

PÚBLICOS. LEMBRANDO QUE EM PAISES ONDE HÁ SERIEDADE, O IPVA É 

COBRADO SOMENTE NA COMPRA DO VEÍCULO. TENHO VERGONHA PELAS 

MÂES DOS POLÍTICOS BRASILEIROS. 

Abraço 

Sergio Joaquim 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 541s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Sérgio Ronaldo Bueno Leite 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Boa noite! 

Gostaria de manifestar minha total desaprovação quanto ao projeto Zona Verde, que 

compreende em cobrar por estacionamento em áreas públicas. 

Desde já, peço que fique esse registro. 

Sérgio Ronaldo Bueno Leite 
CPF: 268.214.978-27 
 
RESPOSTA 
 
A SEMOB agradece a manifestação. 

 

Nº: 542s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Sérgio Veiga 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Um verdadeiro desrespeito ao cidadão essa proposta absurda de cobrar 

estacionamento em quadras residências. Isso mostra a falta de noção e respeito ao 
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cidadão. Autoridades autoritárias pensam poder fazer quaisquer coisas para assaltar 

e explorar o suor da população trabalhadora. Eu sou absolutamente contra tal objetivo. 

Sergio Veiga 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 543s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Siderval Cruz Pimentel Junior 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Sou contra esse absurdo. 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 544s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Sidney Alquezar 
 
CONTRIBUIÇÃO 1 
“SOU CONTRA A COBRANÇA DE ESTACIONAMENTO em área pública, 

principalmente no interior das quadras residenciais que não possuam estacionamento 

coberto”. 

O estacionamento no interior das quadras deveria ser gratuito para moradores e 

cobrado de visitantes, desde que no estacionamento formal do prédio. Ao longo do 

meio fio, fora do estacionamento formal, cobrar de todos. 

Para diferenciar morador de visitante bastaria utilizar a placa ou endereço presente 

no cadastro do detran para identifica-lo. Mas isto exigirá que os pontos de 

estacionamento estejam conectados ao banco de dados do detran. Se não puder 

diferenciar não há como concordar. 

 

CONTRIBUIÇÃO 2 
O sistema de cobrança poderia ser implementado totalmente por celular da seguinte 

forma: 

1. Usuário estaciona e entra no aplicativo específico, onde já está previamente 

cadastrado e validado; 

2. Ao estacionar, manda foto e localização do veículo; 

3. Indica o tempo desejado; 

4. O valor inicialmente pago será o de uma diária e o pago automaticamente no próprio 

aplicativo; 
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5. Ao retornar ao veículo, o usuário indica a saída e o aplicativo calculará o valor 

devido, estornando a diferença, ou criando crédito, assim que o gps do celular 

confirmar o deslocamento. 

Do ponto de vista de fiscalização, o fiscal poderá conferir cada placa dos veículos 

estacionados, online, e inserir os dados não existentes no sistema, nos casos de 

estacionamento sem autorização. Obviamente a cobrança deverá ser efetuada com 

multa. 

O fiscal não poderá aparecer para o proprietário em nenhum momento para evitar 

confrontos desnecessários.  

A cobrança deverá ser enviada para o e-mail e celular do proprietário do veículo, 

cadastrados no detran. 

Acho que funciona. 

Sidney 

61 98401-**** 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a contribuição. O projeto prevê isenção para moradores, com 

controle por aplicativo mediante cadastro. 

 

Nº: 545s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Sigrid Guimarães  
 
CONTRIBUIÇÃO 
Não a privatização dos estacionamentos residenciais!!!! 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 546s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Silvana Lima 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Bom dia, 

Como cidadã do DF venho através desse email me manifestar contrariamente a 

cobrança de estacionamento tanto na área residencial quanto comercial. 

 

Att, 

Silvana Lima 

 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 
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Nº: 547s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Silvia Brum 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Absurdo zona verde nas quadras residenciais e comerciais. Qdo vamos deixar de 

arcar com a má gestão do GDF?  E as demais áreas? Não entraram no projeto? 

Sensação de exploração. 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 548s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Silvia Helena Conceição Santos 
 
CONTRIBUIÇÃO 
1) Policiamento próximo aos pontos de ônibus; 

2) Levar o Metrô até a Asa Norte; 

3) Implantar o VLT na W3 e L2, substituindo os Ônibus, POR OUTROS MAIS LEVES, 

que deverão se deslocar para outras vias mais próximas das quadras: 

W1, W2, W4, W5, L1, algumas comerciais; 

4) Construir os Terminais de Integração Metrô/VLT/Ônibus/Automóveis nas pontas 

das Asas Sul e Norte, E EM ALGUMAS ENTREQUADRAS, com amplos 

estacionamentos gratuitos; 

5) Implantar uma rede transversal de ônibus de vizinhança (cruzando o Plano Piloto 

no sentido Leste-Oeste) ligando as quadras 800 às quadras 900; 

6) Completar e integrar as ciclovias e ciclofaixas, e construir bicicletários em várias 

Praças e pontos de ônibus, com o sistema de bicicletas e patinetes compartilhados 

em todas as quadras SINALIZANDO, ILUMINANDO, COLOCANDO ALGUNS 

PONTOS COMERCIAIS E DE APOIO; 

7) O VLT PODERIA SER IMPLANTADO DA PRAÇA DOS TRÊS PODERES ATÉ A 

RAINHA DA PAZ COM RAMAIS AO CRUZEIRO/OCTOGONAL/SUDOESTE E 

NOROESTE. TIRAR A LÓGICA DO CARRO/ÔNIBUS GRANDE. 

 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a contribuição. 
Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 
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Nº: 549s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Silvia Sardinha 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Como pode um governo que se diz preocupado com as pessoas, apresentar um 

projeto desse? Com 60 anos, Brasilia é uma cidade com transporte público do século 

passado! A população depende de transporte próprio, transporte irregular, transporte 

ineficiente, sem segurança, para se locomover para a escola e para o trabalho. Já 

pagamos impostos demais, sem contrapartida! Ceder à exploração de 

concessionárias que enriquecerão sem dar nada em troca? O que é isso? Cobrar pelo 

uso de vagas nas áreas residenciais? O que poderia justificar tal medida? Mostrem a 

que vieram! Até agora, so politicagem, molecagem e pouca transparência. As urnas 

darão o retorno! 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 550s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Silvia Takeuti Quintella 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Voto não a zona verde residencial. 

Silvia Takeuti Quintella 

 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 551s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Silvinio Bento 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Absurdo o GDF querer implementar essa medida arbitrária sem nenhum benéfico pra 

população. Querer cobrar vaga de estacionamento em quadras residenciais de 

moradores é um verdadeiro descalabro. Mas isso não vingará, se aprovado da forma 

como proposto, será inviabilizado por meio ações judiciais. 

 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 552s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Silvino Carvalho 
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CONTRIBUIÇÃO 
Abaixo  Zona Verde 

 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 553s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Simone Ribeiro Santos Cerqueira 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Não concordo com a privatização dos estacionamentos residenciais e muito menos 

sou a  favor  do pagamento  pelo isto. 

 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 554s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Sinval Cardoso 
 
CONTRIBUIÇÃO 1 
Prezados Senhores, 

Acredito que em nenhum momento o Governo do GDF, pensou nos moradores de 

Brasília, Asa Sul e Asa Norte, pensando em simplesmente arrecadar dinheiro para os 

cofres público e para a iniciativa privada colocar a mão no bolso do contribuinte. A 

maioria dos blocos das quadras 400 não tem garagem. Os estacionamentos das 

quadras são pequenos e insuficiente para atender os moradores dos blocos, sem 

contar que grande maioria tem mais de um carros, pois são moradores antigos e 

muitos com filhos com mais de 18 anos e precisam ter carros para ir para o trabalho 

ou para a faculdade. 

Simplesmente ridículo esta justificativa de que é para preservar o movimento dos 

carros no Plano Piloto, sem que não temos o Metrô até o final da Asa Norte e nem 

ônibus ligado as entrequadras. 

Jamais se poderia imaginar uma mudança nestas proporções visando somente os 

interesses políticos sem pensar na população de uma cidade tombada pelo patrimônio 

histórico onde não se pode fazer modificações para atender melhor os seus 

moradores. 

-- 

Sinval Cardoso 

CONTRIBUIÇÃO 2 
Prezados Senhores, 
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É com grande repúdio que manifesto a minha insatisfação perante o membros do 

Governo do DF, que estão penalizando os moradores do Plano Piloto com esta 

cobrança de estacionamento simplesmente para arrecadar mais um imposto para os 

cofres público e dar dinheiro empresas privadas sem pensar nos moradores de 

Brasília, principalmente os que moram nas quadras das 400 que não tem garagem 

nos blocos.  

Sinval Cardoso 

Morador da SQN 407 Norte - Bloco J 

CONTRIBUIÇÃO 3 
Simplesmente ridículo a criação deste projeto quando, na verdade o GDF tem coisas 

mais importantes fazer, do que prejudicar os moradores de Brasília. Porque não se 

preocupar com a ampliação do metrô até o final da Asa Norte, por exemplo. 

Sinval Cardoso - SQN 407 bloco J 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 
 

Nº: 555s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Sirlene Rodrigues 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Bom dia, quero registrar minha indignação com a proposta do GDF de cobrança de 

estacionamento público. Chega a ser usurpadora tal proposta. Absurda, dilapidadora 

dos bolsos dos contribuintes que já pagam excessivamente por impostos.  

Vcs deveriam se envergonhar de tal proposta e o GDF deveria estabelecer  uma 

política de mobilidade urbana sustentável, que priorize o transporte público e a adoção 

de novas matrizes energéticas em substituição aos combustíveis fósseis e consideram 

que, a exemplo das grandes cidades do mundo, o governo não pode punir o transporte 

individual sem antes garantir um eficaz e amplo sistema de transporte coletivo. 

Que vergonha colocar em discussão uma proposta de tão baixa envergadura moral, 

não sei de quem é a ideia, mas repassem ao mentor genial por favor.  

Sirlene Rodrigues - (61) 98212-**** e (61) 3326-0604 

 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 
 

Nº: 556s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Sofia C.D. Silva 
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CONTRIBUIÇÃO 
Meu nome é Sofia, sou moradora da Asa Norte, SQN 305,  e sou contrária ao projeto 

Zona verde por várias razões,  principalmente pela cobrança no interior das quadras 

residenciais, uma vez que este espaço consta do projeto original como de uso público 

gratuito para os moradores das quadras e seus visitantes. 

O segundo motivo de grande importância é ele se tratar de interesse de empresários 

do setor que querem explorar a população. Estes deveria sim investir em prédios 

garagem, onde abrigariam veículos e dariam toda a segurança necessária.  

Portanto sou contra o projeto. 

 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 557s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Solange Costa 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Prezados!! 

 

Soube de uma Audiência Pública para ouvir a população sobre a possibilidade de 

"tarifar" as áreas que servem de estacionamento nas quadras comerciais e 

residenciais 

 

Quero informar meu ponto de vista......... SOU CONTRA!! 

 

Até o GDF dotar Brasília de mobilidade, com ônibus, metrô, VLT e todos os transportes 

públicos q possam atender os diversos bairros com qualidade e segurança SOU 

CONTRA esta cobrança, que julgo injusta. 

 

Então, sem transportes públicos de qualidade e que atendam a população e com a 

insegurança vivida no DF, chega a ser "irônico " um projeto dessa natureza 

 

Atenciosamente 

 

Solange Costa 

Moradora do Sudoeste 

 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 558s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Sônia Elizabeth Maria Gadelha Dias 
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CONTRIBUIÇÃO 
NÃO a este Projeto Zona Verde do DF 
 
Sônia Elizabeth Maria Gadelha Dias  
CPF 279556301 06 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 

Nº: 559s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Sônia Maria Pereira 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Sou, terminantemente, contra essa privatização. Pagamos altos impostos e taxas para 

passarmos a ter mais esse ônus. Portanto, NÃO à Privatização. 

Sônia Maria Pereira 

RG 499.920- SSP/DF 

 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 560s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Sônia Rabelo 
 
CONTRIBUIÇÃO 
O povo já e tão sacrificado, com transporte agora o governo que cobra estacionamento 

nas quadra de Brasília, é para fechar todos comércios mesmo, que dinheiro fácil 

governador Vai trabalhar e não tira do povo. O meu voto e não não!!! 

 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 561s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Stela Maria Santos Brandão 
 
CONTRIBUIÇÃO 1 
Não à cobrança de estacionamento em espaços públicos de Brasília! 

Senhores, 

 

Uma das qualidades e características da nossa cidade, especialmente do Plano Piloto, 

é a liberdade de circulação, tanto para o pedestre quanto para o motorista. Isso é parte 

intrínseca da Qualidade de Vida desta cidade que foi alçada a Patrimônio Mundial da 
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Humanidade pela UNESCO. Tirar-nos essa qualidade é aviltar o conceito urbano 

original do qual nasceu Brasília. É tirar-nos, simplesmente, a liberdade de circulação. 

Caso tenhamos que pagar estacionamento em espaços públicos, imaginem o tanto 

em que isso vai onerar o cidadão, praticamente privando-o do direito de ir e vir. Uma 

simples ida ao supermercado terá que ser repensada. Visitas a amigos, parentes, 

escolas, hospitais, médicos, dentistas, clínicas, autarquias, restaurantes, lojas, 

farmácias, padarias, cinemas, teatros, outros, será motivo de se calcular se vale ou 

não a pena, pelo tanto que pesará no bolso ao longo do tempo. O comércio se 

ressentirá. Inimaginável cobrar estacionamento nas Super Quadras e outras áreas 

residenciais!!! A vida como um todo se ressentirá! Isso vai representar mais um 

aborrecimento, frustração, sentimento de privação pela arbitrariedade imposta ao 

cidadão comum. Como se não bastassem as mazelas com as quais temos que 

conviver!  

 

Quanto ao aumento de veículos, a solução deve ser focada no transporte público! 

Com o crescimento da cidade, a melhoria nesse setor continua apenas no sonho do 

brasiliense. Continuamos sendo “cabeça-tronco- e - rodas”, pois os Senhores, ao 

invés de investirem esforços, inteligência e criatividade nas soluções para o transporte 

público desta cidade, optam por PUNIR o cidadão que não pode prescindir do seu 

veículo. Em Brasília, o automóvel não é um luxo, mas necessidade. Essa ideia, 

portanto, é um abuso, uma extorsão, chega a ser imoral e deve ser rechaçada 

veementemente. 

 

Grata e atenciosamente, 

Stela Maria Santos Brandão  
Asa Norte  
Brasília  
 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 
 

Nº: 562s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Stella Castro 

CONTRIBUIÇÃO 
Senhores, 

Stella Maria Ferreira de Castro, moradora do Lago Norte. 

Ponto manifestação: Capítulo III Modelo Operacional. 

Penso que antes de o GDF implementar a a sistemática de estacionamento rotativo e 

remunerado, precisa melhorar a mobilidade. Há que se implementar mais linhas de 

ônibus, exigindo das concessionárias veículos em melhores condições dos atuais. 

Além disso, é preciso realizar estudos pra levar o metrô a outras localidades do DF, 

como a Asa Norte. 
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Nesse sentido, penso que implementação desse Projeto Zona Verde deve ser adiado. 

 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 563s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Sueli Brito Lira de Freitas 

CONTRIBUIÇÃO 
Boa noite! 

Sou moradora de Brasilia desde sempre. Nasci aqui. Ja sao quase 54 anos. 

Acho um absurdo o legislativo aprovar um projeto do GDF que privatiza 

estacionamentos publicos em Brasilia favorecendo empresarios e nao faz nenhuma 

discussao sobre a melhoria do transporte publico. Nota-se claramente que o projeto 

não tem como objetivo a populacao , porque essa mesma nao foi perguntada sobre o 

tema. 

Sou totalmente contraria a privatizacao de estacionamentos publicos em Brasilia. 

Sueli Freitas 

 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 564s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Susana Rosa 

CONTRIBUIÇÃO 
Apoio totalmente a iniciativa de melhoria do transporte público, mas não considero 

que seja necessário aumento de imposto (acaba sendo isto que acontecerá) para o 

contribuinte que como eu - moradora de uma cidade como Brasília com um sistema 

de transporte público tão deficitário, que foi pensada para se andar de carro, que até 

hoje o grande investimento ainda é nesta área, por decisão dos políticos - tenha que 

*pagar do meu bolso R$ 1.440,00/mês/carro* estacionado na minha quadra 

residencial!!! Já fiz a conta e a proposta é esta. 

 

Não acho que o GDF vá investir isto em transporte público e nem muito menos acho 

que esteja precisando de mais investimento do contribuinte para melhoria do sistema 

de transporte público. Para onde está indo nosso IPVA? 

Portanto e embora seja a favor de menos automóveis particulares nas ruas, *SOU 

CONTRA A PROPOSTA* travestida de proteção ao meio ambiente, mas que, de fato, 

considero ser só mais uma assalto ao meu bolso!!! 

Susana Ramos Silveira da Rosa 
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RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 565s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Susane Eufrazio 

CONTRIBUIÇÃO 
Totalmente contra! 

 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 566s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Sydney Maciel 

CONTRIBUIÇÃO 
É um absurdo cobrarem o estacionamento dentro das quadras residenciais! 

 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 567s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Tania Maria Da Silva Passos 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Não concordo com a cobrança. Moro no Setor Sudoeste e o único transporte público 

são os ônibus escassos. Primeiramente o GDF tem que criar mais alternativas e 

depois realizar a cobrança. 

 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 568s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Tarcísio Kleber Borges Gonçalves 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Prezados tenho algumas dúvidas referente à essa consulta pública. 

 

Primeiro, pelo que estou percebendo, na audiência, a consulta está sendo iniciada de 

forma errada, porque estamos em uma pandemia, e não existe a possibilidade de 

participação dos moradores, nem presencial, nem via chat, e ainda porque 

considerando que às áreas apresentadas são da União, porque Brasília é área da 

União, e até o presente instante não foi desafetada às áreas, para se fazer a mudança 
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da destinação dessas áreas. 

 

Segundo, é se vocês já fizeram a transferência das áreas abrangidas, transferindo 

essas áreas da União para o Distrito Federal. 

 

Terceiro, é se estão participando dessa consulta, o Ministério Público Federal da 

União, a Procuradoria da República e o Ministério Público do Distrito Federal. 

 

Quarto, por se tratar de áreas públicas da União, (Brasília é área de competência de 

União), se já houve determinação legislativa federal, e manifestação do Poder 

Executivo Federal, Poder Legislativo Federal e Poder Judiciário - STF? 

 

Quinto, lembrando que se vocês sabem que desde 1979, quando haviam 

estacionamentos pagos no Setor Comercial Sul, e que através de uma Ação Direta de 

Inconstitucionalidade, onde foi declarada a ilegalidade de cobrança e de instalação 

dos estacionamentos pagos, em áreas da União-(Brasília-DF), e de imediato 

removidos todos os estacionamentos pagos em área da União em Brasília por ordem 

judicial. 

 

Sexto, que fazendo essa modificação, na área da União, estarão mudando a 

destinação da área Pública da Capital Federal, violando norma Constitucional. 

 

Sétimo, é que assistindo a audiência a justificativa, que se tem é que não existe 

controle dos estacionamentos, só que isso não é justificativa, porque essa questão é 

administrativa, organizacional de policiamento, ou seja, cabe ao Governo do Distrito 

Federal juntamente com o Governo Federal o policiamento da Capital Federal. 

 

Oitavo, o projeto é altamente penalizante aos moradores, aos proprietários de 

veículos, moradores, e de todos as pessoas que transitam em Brasília, tecnicamente 

é altamente amador, sem nenhuma fundamentação técnica, vai na vala da 

inconstitucionalidade, haja vista que são áreas da União. 

 

Essa é minha manifestação quanto a esse descalabro, que está acontecendo, ao 

arrepio dos órgãos competentes, para legislar sobre a matéria. 

Peço confirmar o recebimento desta mensagem. 

 

Tarcísio Kleber Borges Gonçalves 

 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação.  
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O Projeto envolve exclusivamente logradouros públicos e áreas pertencentes ao 

Distrito Federal. 

O Projeto foi apresentado ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, que o 

está acompanhando. 

O Projeto prevê isenção para moradores. 

Nº: 569s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Tatiana Brodt 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Sou contra implantação de cobrança para estacionamento de vaga pública. 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 570s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Tatiana Pires Villas Boas de Carvalho 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Concordo com o  CCAS e o CCAN que defendem que o GDF estabeleça uma política 

de mobilidade urbana sustentável, que priorize o transporte público e a adoção de 

novas matrizes energéticas em substituição aos combustíveis fósseis e consideram 

que, a exemplo das grandes cidades do mundo, o governo não pode punir o transporte 

individual sem antes garantir um eficaz e amplo sistema de transporte coletivo, digno 

da Capital da República. 

 

Portanto, antes de impor esse fardo aos cidadãos, e somente onde for necessário, o 

GDF precisa: 

 

• Levar o Metrô até a Asa Norte; 

 

• implantar o VLT na W3 e L2, substituindo os Ônibus, que deverão se deslocar para 

outras vias; 

 

• construir os Terminais de Integração Metrô/VLT/Ônibus/Automóveis nas pontas das 

Asas Sul e Norte, com amplos estacionamentos gratuitos; 

 

• implantar uma rede transversal de ônibus de vizinhança (cruzando o Plano Piloto no 

sentido Leste-Oeste) ligando as quadras 800 às quadras 900; 

 

• completar e integrar as ciclovias e ciclofaixas, e construir bicicletários em várias 

Praças e pontos de ônibus, com o sistema de bicicletas compartilhadas; 

 

• incentivar outras alternativas de transporte, como o sistema de automóveis 

compartilhados, presentes em algumas cidades do mundo e do Brasil, isentos da 

cobrança de estacionamentos públicos. 
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Tatiana Pires Villas Boas de Carvalho  
 
RESPOSTA 

A SEMOB agradece a contribuição. 
Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

 

Nº: 571s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Telma Leandro Gomes - Prefeitura SQS 215 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Vimos solicitar que seja repensado o momento de recessão econômica, com várias 
pessoas trabalhando em casa (home office), e outras em casa por estarem 
desempregadas ou atividade econômica inviabilizada. Famílias acolhendo seus filhos 
e cônjuges que ficaram desempregados em decorrência da pandemia, 
AUMENTANDO O NÚMERO DE VEÍCULOS NAS QUADRAS RESIDENCIAIS.  
 
Solicitamos que o projeto seja apresentado após pandemia, quando será possível 
participação popular!  
 
Acreditamos que discutir cobrança de vagas de estacionamento nas quadras 
residenciais e comerciais locais sem saber quais restaurantes, pequenas empresas e 
escritórios sobreviverão Pós-COVID-19, sendo que há várias lojas, em todas as 
Superquadras com avisos de ALUGA-SE, é muito precipitado. 
 
Somos contra a cobrança de vagas nas quadras residenciais. Sugerimos que os 
veículos dos moradores sejam cadastrados, um por pessoa – se no apartamento 
tiverem morando mais pessoas, que seus veículos sejam cadastrados. Se uma única 
pessoa tiver mais de dois veículos, o segundo poderá ser cobrado.     
 
Se inevitável, segue Sugestão: Criar estacionamentos na região do Mané Garrincha 
e no Parque da Cidade, para estacionamento sem custo durante o dia e criar linhas 
de ônibus que circulem entre essas regiões e área central, Setor Comercial, Setor de 
Rádio e TV  para que esses locais da área central possam organizar estacionamentos 
pagos.   Levar linha do metrô até o final da Asa Norte; melhorar ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA E TODAS AS CALÇADAS nas áreas residenciais e comércios locais do 
Plano Piloto e demais cidades do DF. 
 
Solicito informar se nos estacionamentos pagos os veículos receberão cobertura de 
seguro.   
 
Cordialmente, 
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Mª TELMA LEANDRO GOMES 
Prefeita da 215 Sul 
SQS 215 Bl. "C" apart. 503 
Fones: Celular (61) 9983-**** - Operadora Vivo / WhatsApp 
E-mail pessoal: telma.leandro@yahoo.com.br 
 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 
Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 
O Parque da Cidade e o Estádio Mané Garrincha não estão na área de concessão. 
O projeto não prevê oferta de seguro. 
 

Nº: 572s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Teresa Cristina 
 
CONTRIBUIÇÃO 
O GDF só deverá cobrar estacionamento na área comercial depois de implementar o 

metrô em todo o DF e aumentar substancialmente a oferta de ônibus. 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

 
Nº: 573s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Thais Mota 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Prezados, 

Um absurdo um projeto desse, mais imposto em cima do cidadão. 

Sou contra o projeto zona verde. 

Pior , fazer uma votação dessa por baixo dos panos e sem conversar com o cidadão. 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 574s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Thamires Pereira 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Sou contra a privatização da vagas públicas. 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 575s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Thiago Duarte 
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CONTRIBUIÇÃO 
Sobre esse projeto, 

[[ ANTES ]] 

## Renovem definitivamente a frota de ônibus - tem muita lata velha circulando no DF. 

## Reconstruam os asfaltos dos estacionamentos onde vocês farão a cobrança - 

serviço tem que ser completo, e não meia boca 

## Antes de sair cobrando mais taxa nesse DF, por que não esticam o Metrô Até 

Planaltina? Asa Norte, Sobradinho e Planaltina são regiões muito necessitadas de 

empreendimentos desse modal de transporte público específico [Metrô] 

## Façam garagens/vagas subterrâneas nos grandes espaços em que isso puder 

ser feito - fazer que nem o VAGA FÁCIL de 2003 para cobrar dos motoristas em locais 

(que nem o SCS - Setor Comercial Sul) onde sempre persiste a falta de vagas é bem 

inadequado 

================== 

[[ DURANTE ]] 

## Se a meta é ser ZONA VERDE, faltar árvores nos espaços / calçadas que podem 

recepcionar as espécies adequadas para serem plantadas nessa região 

================== 

[[ DEPOIS ]] 

## Criem formas práticas de adquirir esse talão - até envio para residência, mesmo 

pagando frete pra o contribuinte proprietário de carro, a meta do GDF não é arrecadar? 

## Criem telefone para cuidar desse assunto e façam divulgação ampla do andamento 

das melhorias das próprias 

## Criem um portal sobre o tema também, depois que ele for aprovado - divulguem o 

total arrecadado, e divulguem ANTES pra onde essa grana toda vai (destinação da 

aplicação dos recursos). 

## Se forem cobrar, coloquem a devida vigilância - GDF perdeu merecidamente um 

processo judicial porque quis argumentar que só garantia a VAGA e não a segurança 

protegendo o veículo 

================== 

[[ PARA NUNCA SER FEITO ]] 

## Estabelecer esse tipo de taxação em áreas residenciais é bem inadequado - 
propriedade pelo automóvel já é taxada pelo IPTU, se for fazer assim, criem uma 
cobrança desse tipo dentro da garagem da residência do Governador. 
================== 
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Thiago Petri Duarte 

** Administrador 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a contribuição. 
Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 
realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 
Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 
Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 
Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 
restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 
envolvidos. 
O projeto não prevê a criação de novas vagas, pois seria contrário aos objetivos do 
projeto. 
O projeto prevê o plantio de árvores. 
Prevê-se que a venda de créditos de estacionamento seja digital, por aplicativo. 
Em análise comparativa com outras concessões de estacionamentos rotativos em vias 
públicas, tem-se como regra que a concessionária pode ser acionada somente se tiver 
responsabilidade pelo dano. Entretanto, a regularização e readequação dos 
estacionamentos contribuirá para inibir eventuais danos aos veículos, por exemplo 
pela utilização de câmeras e pela presença de funcionários da concessionária. Não 
obstante, será aprofundada a avaliação jurídica. 
Com relação às quadras residenciais, destaca-se que o Projeto prevê cobrança 

apenas em horário comercial e isenção para moradores, com objetivo de inibir que 

automóveis estacionem nas quadras residenciais para acessar as comerciais, como 

já ocorre hoje em muitas quadras. 

 

Nº: 576s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Tiakati 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Como eleitora e cidadã de Brasília eu, e toda a minha família, repudiamos 

veementemente esse projeto que visa à cobrança de estacionamento, na zona 

verde,  inclusive para moradores em seus blocos residenciais, sem antes o GDF 

entregar um transporte público viário e metroviário decente e eficiente! 

NÃO ao projeto de cobrança e privatização das vagas de estacionamento público! 

Voces vão desvalirizar os imóveis antigos de Brasília que não possuem garagem.  As 

quadras 400 da asa sul e norte e as 100 da asa sul. O projeto é absurdo. Não contem 

com o meu voto na proxima eleição.  

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 
Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 
 

Nº: 577s 
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NOME DO CONTRIBUINTE:  Tissiana Almeida 
 
CONTRIBUIÇÃO 
SOU CONTRA A COBRANÇA DE ESTACIONAMENTO PÚBLICO 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 578s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Valdenor Gomes da Silva Júnior 
 
CONTRIBUIÇÃO 
 
BOM DIA; 

Levar o Metrô até a Asa Norte; 

 

• implantar o VLT na W3 e  na L2, substituindo os Ônibus, que deverão se deslocar 

para outras vias; 

 

• construir os Terminais de Integração Metrô/VLT/Ônibus/Automóveis nas pontas das 

Asas Sul e Norte, com amplos estacionamentos gratuitos; 

 

• implantar uma rede transversal de ônibus de vizinhança (cruzando o Plano Piloto no 

sentido Leste-Oeste) ligando as quadras 800 às quadras 900; 

 

• completar e integrar as ciclovias e ciclofaixas, e construir bicicletários em várias 

praças e pontos de ônibus, com o sistema de bicicletas compartilhadas; 

 

• incentivar outras alternativas de transporte, como o sistema de automóveis 

compartilhados, presentes em algumas cidades do mundo e do Brasil, isentos da 

cobrança de estacionamentos públicos. 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

 

Nº: 579s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Valdilene Ângela 
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CONTRIBUIÇÃO 
Boa tarde.  É um absurdo tudo isso. Chega de pagar tanta coisa ao governo e sem 

nenhum retorno.  

Atenciosamente,  Valdilene Ângela de carvalho Guimarães.  

 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 580s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Valéria  
 
CONTRIBUIÇÃO  
Bom dia. 
Sou moradora da Asa Sul - quadra 710 e concordo parcialmente com o projeto, haja 
visto o enorme transtorno trazido por visitantes que transformaram nossas quadras 
residenciais em estacionamentos. Tais pessoas sujam sem pudor os arredores de 
nossas casas, bloqueiam nossas garagens atrapalhando o nosso ir e vir e a prestação 
de serviços como recolhimento de lixo. A cobrança talvez coibisse este problema. 
Porém discordo da cobrança aos moradores. Ora, pagamos IPTU, TLP e, agora, o 
estacionamento em nossa quadra? Está errado. Por que não usar os vários 
estacionamentos do Parque da Cidade? A estrutura já está pronta, a cobrança seria 
feita mais facilmente e nós moradores seríamos poupados. 
Atenciosamente, 

Valéria 

 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. O Projeto prevê isenção para moradores. 

Nº:  
NOME DO CONTRIBUINTE:  Valéria 
 
CONTRIBUIÇÃO  

Digo não a este absurdo, sem infra estrutura para tal. É um assalto! 

 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 
 

Nº: 581s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Valéria Rezende de Oliveira 
 
CONTRIBUIÇÃO 
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Quero manifestar minha total discordância do projeto do GDF de cobrar pelos 

estacionamentos nas Quadras. Não se deve penalizar as famílias pela deficiência do 

transporte público.  

Att. 

Valéria Rezende de Oliveira 

 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 582s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Valquiria Souza Teixeira de Andrade – Prefeitura 
Comunitária da SQS 213 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Prezado 

Na qualidade de prefeita e síndica envio formulário, anexo, contendo a posição da 

SQS 213 sobre Concessão de área pública residencial para estacionamento pago, 

intitulado de zona verde. 

Att. 

Valquiria Souza Teixeira de Andrade 

Formulário de Contribuição: 

POSICIONAMENTO SOBRE ESTACIONAMENTO PAGO NAS ÁREAS PÚBLICAS 
Vimos manifestar nosso posicionamento contrário a cobrança de estacionamento nas 
áreas públicas do DF, notadamente nas quadras da ASA SUL E ASA NORTE,  nas 
áreas internas RESIDENCIAIS. 
 
O GDF não pode impor esse fardo aos cidadãos SEM  ANTES garantir um sistema 
público, integrado e eficiente de transporte coletivo, digno da Capital da República. 
Faz-se necessário a implantação de um sistema radial de mobilidade urbana no DF, 
em direção ao Plano Piloto, utilizando trilhos leves e veículos seguros, leves e 
confortáveis, de forma a favorecer a migração do carro para veículos coletivos, bem 
como oferecendo qualidade urbanística e paisagística aos seus usuários. Esse 
sistema deve ser baseado na alteração da matriz energética de combustível fóssil 
para energias limpas e não poluentes ambientalmente. 
 
Entendemos que o modelo de gestão baseado em concessão a iniciativa privada da 
exploração de estacionamentos é desnecessário, imprudente e oneroso, visto que os 
investimentos para a implantação das vias públicas e demarcação das vagas já foram 
realizadas pelo GDF ao longo da construção de Brasília até os dias atuais.  
 
Faz- se necessário sim, o desenvolvimento de estudos para a constituição de um 
Órgão Publico que se configure em uma Autoridade Única Organizadora do 
Transporte e Mobilidade na Brasília Metrópole, que planeje e execute uma integração 
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dos vários modais de transporte internos no Distrito Federal e com as cidades do 
entorno. 
 
Precede quaisquer estudos de cobrança de estacionamento no Plano Piloto a 
realização de investimentos e a implantação prioritária e urgente dos seguintes 
projetos: 

 Expansão do Metro até o final da Asa Norte e sua continuidade por meio de VLT 
para as cidades na região norte do DF. 

 Implantar o VLT na W3, L2 e Eixo Monumental, ambos de forma circular, mas 
integrado, substituindo completamente os Ônibus, que deverão se deslocar para 
outras vias. 

 Executar o previsto no programa "Brasília Integrada" do BID/GDF,  que propõe 
“Terminais de Integração Metrô/VLT/Ônibus/Automóveis” nas pontas das Asas Sul 
e Asa Norte, com amplos estacionamentos gratuitos; 

 Implantar uma rede transversal de micro-ônibus elétricos de vizinhança (cruzando 
o Plano Piloto no sentido Leste-Oeste) ligando as quadras, desde 800 às quadras 
900. 

 Completar e integrar as ciclovias e ciclo faixas, construindo bicicletários em praças 
e pontos de ônibus, edifícios  públicos e comerciais e fortalecer sistema 
compartilhado de bicicletas e patinetes. 

 Quanto ao transporte individual, incentivar alternativas sustentáveis e 
compartilhadas. 

 
O agravante dessa proposta de Zona Verde, além da privatização dos 
estacionamentos públicos, é a terceirização da fiscalização e aplicação de multas 
também aparentemente ser privatizada. Isso impediria a reversão desses recursos 
para apoio a execução de projetos inovadores de REESTRUTURAÇÃO do sistema 
de transporte do Distrito Federal e de sua Área Metropolitana. Essa privatização dos 
estacionamentos públicos com terceirização da fiscalização e cobrança de multas 
trará pesado ônus e transtornos aos moradores do DF e região que se deslocam 
diariamente ao centro da capital. 
 
Trará, também, custo cruel ao orçamento familiar dos assalariados já obrigados a 
manter oneroso carro individual e a enfrentar penosos congestionamentos, devido à 
ausência de transporte coletivo decente pela omissão do poder público, ao longo de 
décadas. 
 
Ademais, haverá prejuízo financeiro para os moradores  tendo em vista que já utilizam 
parte do estacionamente para guardarem seus veículos, sobretudo no período 
noturno, uma vez que os edifícios dos condomínios não possuem vagas de garagem 
suficiente a atender aos moradores. 
 
Aqui na SQS 213são 348 apartamentos haverá prejuízo financeiro e psicológico para 
maioria. 
 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a contribuição. 
Cumpre diferenciar privatização de concessão, como foi explicado na Audiência 
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Pública. 

Com relação às quadras residenciais, destaca-se que o Projeto prevê cobrança 

apenas em horário comercial e isenção para moradores, com objetivo de inibir que 

automóveis estacionem nas quadras residenciais para acessar as comerciais, como 

já ocorre hoje em muitas quadras. 

O Projeto não prevê terceirização da fiscalização, mantendo todos as prerrogativas 

do Poder Público, conforme foi explicado na Audiência Pública. 

Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

 

Nº: 583s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Vanessa Nunes 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Como cidadã, Venho por meio deste e-mail manifestar meu voto contra a cobrança de 

estacionamento público.  

O plano piloto é completamente deficitário em mobilidade urbana e nós cidadãos 

estamos sendo cada vez mais encurralados. 

Proponham soluções que melhorem a vida do cidadão! Em um país que decai 

economicamente a olhos vistos é no mínimo desumano criar formas de pesar mais 

ainda no nosso bolso. 

Quero expressar meu voto CONTRA ESSA COBRANÇA. 

Atenciosamente, 

Vanessa Tavares Nunes 

Abs, 

Vanessa T. Nunes 

+55 (21) 99447-**** 

+55 (61) 99234-**** 

 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

 

Nº: 584s 
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NOME DO CONTRIBUINTE:  Vania Garcia 
 
CONTRIBUIÇÃO 
NÃO ao Projeto Zona Verde do GDF 

NÃO 

NÃO 

 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 585s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Venina Kladi 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Boa tarde, 

Sou totalmente contra a privatização e cobrança dos estacionamentos públicos no DF. 

Venina Metaxa Kladi 

Cpf: 120.843.281-87 

 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 586s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Vera Alves 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Não temos um transporte público de qualidade, falta ônibus, VLT que não funciona 

corretamente, e quem faz faculdade como vai ficar?  

Projeto abusivo do governo. 

 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 587s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Vera Amaral 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Sou contra a cobrança de estacionamento nas quadras residenciais! 

 

RESPOSTA 
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A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 588s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Vera Cruvinel 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Não concordo que tire a área verde pra colocar estacionamento. 

 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. O Projeto prevê a construção de novos 

estacionamentos apenas junto às estações de Metrô e BRT. Não se prevê retirada de 

área verde, pelo contrário será aumentado a arborização dos estacionamentos atuais. 

Nº: 589s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Vera Peres 
 
CONTRIBUIÇÃO 
SOU CONTRA 

 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 590s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Vera Sarmet 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Quem vai ser beneficiado com isso? A empresa q vai explorar, sem dar nada em troca, 

nenhuma melhoria, nada? ? Como cobrar pelo estacionamento em áreas públicas, 

inclusive residencial, se o governo não disponibiliza transporte público em quantidade 

e qualidade suficientes? Só pode ser brincadeira com o contribuinte . Isso não pode 

passar. 

 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 591s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Vicencia Lima 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Voto não à concessão de exploração do estacionamento rotativo e público.  
Voto sim  para mais estações do metrô e transporte público de qualidade onde se 
possa usar e deixar carro em casa. 
 
 

Relatório Anexo - Contribuições e Respostas (Rev Site) (53442389)         SEI 00090-00014697/2020-22 / pg. 614



 

RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 

Nº: 592s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Vicente de Paula Faleiros 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Prioridade para o transporte público 

Estacionamento pago deve reverter para o público 

Somente nas zonas comerciais 

Exclusividade  para os residentes nas quadras 

 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 
Com relação à destinação dos recursos, foram acatadas as contribuições, conforme 
item 2.2 deste Relatório, para que se proponha adequação da legislação distrital à 
Política Nacional de Mobilidade Urbana de forma que os recursos arrecadados em 
concessões de mobilidade sejam direcionados a investimentos no próprio sistema de 
mobilidade. 
Com relação às quadras residenciais, destaca-se que o Projeto prevê cobrança 
apenas em horário comercial e isenção para moradores, com objetivo de inibir que 
automóveis estacionem nas quadras residenciais para acessar as comerciais, como 
já ocorre hoje em muitas quadras. 
 

Nº: 593s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Victor Hugo 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Sou totalmente contra criar zona verde, zona azul. Não tem o por que cobrar 

estacionamento PÚBLICO, já pagamos muitos imposto e que não vai pro destino 

certo. Não temos que pagar pra servidores públicos do nosso bolso mais. Não tem o 

por quê cobrar estacionamento em quadras residências, isso e mais um motivo pra 

retirar dinheiro do bolso do cidadão! Qual a segurança que meu carro vai ter nessas 

zonas, caso meu carro seja furtado , vidro quebrado, o governo vai pagar? Por que eu 

tô pagando pro meu carro ficar estacionado naquela vaga. E dizer que vai melhorar 

transporte público isso é balela , não vai acontecer! 

 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 
 

Nº: 594s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Vilda Dias 
 

Relatório Anexo - Contribuições e Respostas (Rev Site) (53442389)         SEI 00090-00014697/2020-22 / pg. 615



 

CONTRIBUIÇÃO 
Estacionamento comercial e residencial somente no comércio porque o setor 

residencial há garagem Quem explora o estacionamento e uma Empresa de Brasília. 

 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

 

Nº: 595s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Vilela Magalhaes  
 
CONTRIBUIÇÃO 1 
O governador, tenho certeza, é contra esse esbulho 
 
CONTRIBUIÇÃO 2 
NÃO 
 
CONTRIBUIÇÃO 3 
Pobre povo de Brasília. Mais um golpe 
 
CONTRIBUIÇÃO 4 
Só faltava mais esse golpe contra o povo. Se Ibaneis APROVAR, ele jamais será 
eleito. Nem para a OAB 
 
CONTRIBUIÇÃO 5 
Ei caras, este espaço não é público. É dos moradores. Por meio de impostos, os 
moradores pagaram pelas obras do GDF. FORA!  
 
CONTRIBUIÇÃO 6 
Absurdo 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. O Projeto prevê isenção para moradores. 

 

Nº: 596s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Vinicius Britto 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Não concordo com a cobrança de estacionamentos públicos. Já são pagos muitos 

impostos. 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 
 

Relatório Anexo - Contribuições e Respostas (Rev Site) (53442389)         SEI 00090-00014697/2020-22 / pg. 616



 

Nº: 597s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Vinicius Gomes 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Creio que seja um projeto inviável para o Distrito Federal, que não conta com um 

transporte público de qualidade, além de valores exorbitantes. 

 

Não gerará rotatividade de vagas, devido ao pagamento. Pagando o cidadão vai achar 

no direito de estacionar e ainda cobrar pela segurança e eventuais danos que o 

veículo obtiver no estacionamento (possível queda de galhos de árvores, a empresa 

terá que arcar com o custo do conserto/reparo que houver, já que é previsto no código 

do consumidor e implícito no Direito Administrativo). 

 

Essa proposta vai acabar desestimulando o mercado de automóveis, já que para ter 

um veículo a pessoa também terá que comprar ou alugar uma vaga de 

estacionamento, consequentemente, vai derrubar a economia do Distrito Federal que 

já não anda bem. 

 

Torna-se uma questão de exclusão da maioria da população do centro da capital, não 

haverá comércio ou atividade que atraíram o cidadão para o centro da capital. Um 

trabalhador terceirizado que trabalha nos ministérios recebe em média 3 mil reais, 

com os valores estipulados, ele pagaria o equivalente a 1,048 reais de 

estacionamento, o que faria com que esse empregado deixasse de trabalhar na área 

central da capital.   

 

O cidadão que desejar ir de metrô também terá que pagar para deixar o veículo na 

estação e depois pagar R$ 5,50 (o que é um absurdo) na passagem do metrô.     

Hoje, no Distrito Federal, um cidadão que deseja ir da Ceilândia, Taguatinga, 

Samambaia e Santa Maria ( Regiões Administrativas mais populosas)  para o Plano 

Piloto gasta em média 2 horas no transporte coletivo, cheio/lotado e pagando um valor 

de 5 reais. Com esse projeto até aumentaria a população nos transportes públicos, 

mas só pioraria a qualidade, devido a superlotação que acometeria, e o cidadão 

gastaria mais tempo do que já gasta esperando o transporte público. Não é justo com 

a população! 

 

Creio que se fosse para o metrô alcançar a população toda, não devia ir somente ao 

final da Asa Norte como foi comentada pela Deputada na reunião, mas sim até 

Sobradinho, que abrange boa parte da população do Distrito Federal. 

Volta e meia aparece esse mesmo projeto no Distrito Federal, projeto que só visa o 

lucro,  mas nunca se vê o ajuste ao planejamento inicial da capital, como o 

melhoramento do transporte público (o BRT ou a chegada do metrô a todas as 

Regiões Administrativas) 
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Para a implantação de um projeto como esse, é preciso de uma infraestrutura, que o 

Rio de Janeiro e São Paulo (que não foram planejados) possuem e indo mais além, 

Inglaterra ou Alemanha possuem trens que auxilia no transporte coletivo além dos 

ônibus e metrô.   

 

Diante de todas as versões negativas apontadas, o projeto da zona verde é um ato 

prejudicial a população do Distrito Federal! 

Atenciosamente 

Vinicius Ferreira Gomes 

Analista de TI 

 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a contribuição. 
Cumpre destacar que o projeto prevê isenção para integração no setor Ipê Branco, 
junto às estações de Metrô e BRT, nas quais o cidadão será isento da cobrança de 
estacionamento quando utilizar o transporte público no mesmo dia. 
Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

 

Nº: 598s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Vinícius Rodrigues 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Esse projeto da Zona Verde é totalmente descabido. Moro no Plano Piloto, o meu 

apartamento não tem vaga de garagem, mas minha família possui dois carros. A 

população está cansada de promessas a respeito do precário transporte público de 

Brasília. Não é o usuário individual que tem de patrocinar o coletivo. Medida 

extremamente impopular, sensação de voto jogado fora! 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a contribuição. 
Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 
 

Nº: 599s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Vinicius Skrobot 
 
CONTRIBUIÇÃO 
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Bom dia,  

Quero manifestar meu repúdio ao projeto de cobrar por estacionamento em áreas 

residenciais. A própria concepção urbanística de Brasília vai contra esse projeto. A 

ocupação e circulação livre nas áreas públicas é um bem que não pode ser taxado.  

Outro aspecto é o aumento de pessoas trabalhando e estudando em casa. Essas 

pessoas pagariam para deixar seus carros estacionados na rua, o que deveria ser 

estimulado, pois alivia o trânsito saturado da cidade.  

Atenciosamente, 

Vinicius L. Skrobot 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. O Projeto prevê isenção para moradores. 

 

Nº: 600s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Virgínia de Oliveira Monteiro. 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Solicito os bons préstimos em avaliar essa decisão. 

Antes de colocar o projeto em andamento o mais indicado seria investir na mobilidade. 

Principalmente na melhoria do transporte público como um todo. 

Não concordo com a decisão de colocar esse projeto em produção de forma tão 

abrupta. 

Atenciosamente, 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 
 

Nº: 601s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Virgínia Gomes Pedra 
 
CONTRIBUIÇÃO 
POSICIONAMENTO SOBRE ESTACIONAMENTO PAGO NAS ÁREAS PÚBLICAS  

Eu, Virgínia Gomes Pedra, CPF  33421994153, venho  manifestar meu 

posicionamento contrário a cobrança de estacionamento nas áreas públicas do DF, 

notadamente nas quadras da ASA NORTE e ASA SUL, sejam nas áreas comerciais 

externas ou nas áreas internas de moradia. 

 

O GDF não pode impor esse fardo aos cidadãos SEM  ANTES garantir um sistema 

público, integrado e eficiente de transporte coletivo, digno da Capital da República. 

Faz-se necessário a implantação de um sistema radial de mobilidade urbana no DF, 

Relatório Anexo - Contribuições e Respostas (Rev Site) (53442389)         SEI 00090-00014697/2020-22 / pg. 619



 

em direção ao Plano Piloto, utilizando trilhos leves e veículos seguros, leves e 

confortáveis, de forma a favorecer a migração do carro para veículos coletivos, bem 

como oferecendo qualidade urbanística e paisagística aos seus usuários. Esse 

sistema deve ser baseado na alteração da matriz energética de combustível fóssil 

para energias limpas e não poluentes ambientalmente. 

 

Entendemos que o modelo de gestão baseado em concessão a iniciativa privada da 

exploração de estacionamentos é desnecessário, imprudente e oneroso, visto que os 

investimentos para a implantação das vias públicas e demarcação das vagas já foram 

realizadas pelo GDF ao longo da construção de Brasília até os dias atuais. Faz- se 

necessário sim, o desenvolvimento de estudos para a constituição de um Órgão 

Publico que se configure em uma Autoridade Única Organizadora do Transporte e 

Mobilidade na Brasília Metrópole, que planeje e execute uma integração dos vários 

modais de transporte internos no Distrito Federal e com as cidades do entorno. 

 

Precede quaisquer estudos de cobrança de estacionamento no Plano Piloto a 

realização de investimentos e a implantação prioritária e urgente dos seguintes 

projetos: 

•    Expansão do Metro até o final da Asa Norte e sua continuidade por meio de VLT 

para as cidades na região norte do DF. 

•    Implantar o VLT na W3, L2 e Eixo Monumental, ambos de forma circular, mas 

integrado, substituindo completamente os Ônibus, que deverão se deslocar para 

outras vias. 

•    Executar o previsto no programa "Brasília Integrada" do BID/GDF,  que propõe 

“Terminais de Integração Metrô/VLT/Ônibus/Automóveis” nas pontas das Asas Sul e 

Asa Norte, com amplos estacionamentos gratuitos; 

•    Implantar uma rede transversal de micro-ônibus elétricos de vizinhança (cruzando 

o Plano Piloto no sentido Leste-Oeste) ligando as quadras, desde 800 às quadras 900. 

•    Completar e integrar as ciclovias e ciclo faixas, construindo bicicletários em praças 

e pontos de ônibus, edifícios  públicos e comerciais e fortalecer sistema compartilhado 

de bicicletas e patinetes. 

•    Quanto ao transporte individual, incentivar alternativas sustentáveis e 

compartilhadas. 

 

O agravante dessa proposta de Zona Verde, além da privatização dos 

estacionamentos públicos, é a terceirização da fiscalização e aplicação de multas 

também aparentemente ser privatizada. Isso impediria a reversão desses recursos 

para apoio a execução de projetos inovadores de REESTRUTURAÇÃO do sistema 

de transporte do Distrito Federal e de sua Área Metropolitana. Essa privatização dos 

estacionamentos públicos com terceirização da fiscalização e cobrança de multas 

trará pesado ônus e transtornos aos moradores do DF e região que se deslocam 

diariamente ao centro da capital. 
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Trará, ademais, custo cruel ao orçamento familiar dos assalariados já obrigados a 

manter oneroso carro individual e a enfrentar penosos congestionamentos, devido à 

ausência de transporte coletivo decente pela omissão do poder público, ao longo de 

décadas 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a contribuição. 
Cumpre diferenciar privatização de concessão, como foi explicado na Audiência 

Pública. 

Com relação às quadras residenciais, destaca-se que o Projeto prevê cobrança 

apenas em horário comercial e isenção para moradores, com objetivo de inibir que 

automóveis estacionem nas quadras residenciais para acessar as comerciais, como 

já ocorre hoje em muitas quadras. 

O Projeto não prevê terceirização da fiscalização, mantendo todos as prerrogativas 

do Poder Público, conforme foi explicado na Audiência Pública. 

Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

 

Nº: 602s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Virgínia Gonçalves 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Como cidadã estou indignada com esse GDF. 

Meu voto é NÃO à privatização dos estacionamentos públicos. 

Vou ter que pagar para viver em BSB ? 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

 

Nº: 603s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Virginia Marques Klein 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Prezados , 

Estou indignada com a proposta de implantação desse projeto como se ele fosse do 

interesse dos cidadãos numa cidade que se diz de mobilidade e facilidade de acesso 

e na contra-mão não possui transporte público que atenda à população em todos os 

pontos e à empurra para utilizar o meio de transporte individual forçadamente e agora 

quer tarifar também está forma de locomoção Para além do IPVA já caro! 
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Façam mais Pontos de acessos do metrô, façam o prometido VLT é que nunca saiu 

do papel e de promessa de políticos, coloquem linhas de ônibus decentes que 

permitam o uso sem superlotação.  

Sou absolutamente CONTRA a taxação da circulação das pessoas até que tenhamos 

um governonpreocupado com o cidadão e não com as empresas Em ganharem 

dinheiro! 

Virginia Marques Klein 

Moradora desta cidade há mais de 30 anos!!! 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

 

Nº: 604s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Virgínia Toscano 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Absurdo total! Cadê o transporte público de qualidade para a gente deixar o carro em 

casa? Sem noção!  

 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

 

Nº: 605s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Vitor Batista Carneiro de Albuquerque 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Prezados(as) Gestores(as), 

Considero absurda a privatização de estacionamentos públicos tendo em vista que o 

projeto não prevê retornos plausíveis para a sociedade.  

O projeto parece mais uma negociata espúria para privilegiar interesses privados. 

É necessário direcionar os esforços da gestão para melhoria da qualidade de vida 

para a população, com melhoria no transporte público. E não a transferência de renda 

da classe trabalhadora para empresas privadas. 
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Façam me um favor! 
Vitor Batista Carneiro de Albuquerque 
CPF 00533161185 
Além deste email disponibizo telefone para contato via ligação ou whatsapp  
61 99964**** 
 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

 

Nº: 606s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Vítor Bittencourt de Aquino Fernandes 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Sou a favor da implantação da zona verde em estacionamentos comerciais, por que 

é sabido que no DF temos graves problemas de estacionamento e isso prejudica 

sobremaneira as atividades comerciais. 

Acho que as duas primeiras horas não deveriam ser cobradas, pois trata-se de área 

pública e seu usufruto responsável deveria ser incentivado pelos cidadãos e entende-

se que o cidadão que está estacionado em zona comercial o faz por um propósito e 

que a rotatividade natural da vaga ocupada ocorrerá na maioria dos casos em menos 

de 2 horas. 

Acho também que deveria haver cobrança a partir da segunda hora e que se estipule 

um máximo de horas para se manter estacionado, a depender da zona e que o não 

cumprimento da norma resulte em multa. 

No mais, a organização da sociedade exige ouvir a população com seriedade e que a 

implantação das zonas verdes impacte positivamente na sociedade e que não seja 

implementada unicamente com o propósito de punir o cidadão e para aumentar a 

arrecadação estatal, mas sim para organizar a atividade comercial, incentivar o 

consumo e a sensibilizar o cidadão quanto sua responsabilidade na sociedade. 

Atenciosamente,  

Vítor Bittencourt de Aquino Fernandes 

RG 2363860 SSPDF 

E acrescento, 
Sou brasiliense 
Amo essa cidade 
Conheço os problemas que ela tem 
Gostaria muito de contribuir com a modernização da capital do país. 
E 
Se possível: 
Gostaria de participar do planejamento estrategico das zonas verdes caso seja 
possível a participação popular. 
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RESPOSTA 

A SEMOB agradece a contribuição. 

Foram acatadas sugestões para aumentar tolerância mínima (proposta inicial 10 
minutos). 
 

Nº: 607s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Vitor Ferreira 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Creio que seja um projeto inviável para o Distrito Federal, que não conta com um 

transporte público de qualidade, além de valores exorbitantes.  

Não gerará rotatividade de vagas, devido ao pagamento. Pagando o cidadão vai achar 

no direito de estacionar e ainda cobrar pela segurança e eventuais danos que o 

veículo obtiver no estacionamento (possível queda de galhos de árvores, a empresa 

terá que arcar com o custo do conserto/reparo que houver, já que é previsto no código 

do consumidor e implícito no Direito Administrativo). 

Essa proposta vai acabar desestimulando o mercado de automóveis, já que para ter 

um veículo a pessoa também terá que comprar ou alugar uma vaga de 

estacionamento, consequentemente, vai derrubar a economia do Distrito Federal que 

já não anda bem.  

Torna-se uma questão de exclusão da maioria da população do centro da capital, não 

haverá comercio ou atividade que atraíra o cidadão para o centro da capital. Um 

trabalhador terceirizado que trabalha nos ministérios recebe em média 3 mil reais, 

com os valores estipulados, ele pagaria o equivalente a 1,048 reais de 

estacionamento, o que faria com que esse empregado deixasse de trabalhar na área 

central da capital.   

O cidadão que desejar ir de metrô também terá que pagar para deixar o veículo na 

estação e depois pagar R$ 5,50 (o que é um absurdo) na passagem do metrô.     

Hoje, no Distrito Federal, um cidadão que deseja ir da Ceilândia, Taguatinga, 

Samambaia ou Santa Maria ( Regiões Administrativas mais populosas)  para o Plano 

Piloto gasta em média 2 horas no transporte coletivo, cheio/lotado e pagando um valor 

de 5 reais. Com esse projeto até aumentaria a população nos transportes públicos, 

mas só pioraria a qualidade, devido a superlotação que acometeria, e o cidadão 

gastaria mais tempo do que já gasta esperando o transporte público. Não é justo com 

a população! 

Creio que se fosse para o metrô alcançar a população toda, não devia ir somente ao 

final da Asa Norte como foi comentada pela Deputada na reunião, mas sim até 

Sobradinho, que abrange boa parte da população do Distrito Federal.  

Volta e meia aparece esse mesmo projeto no Distrito Federal, projeto que só visa o 

lucro,  mas nunca se vê o ajuste ao planejamento inicial da capital, como o 
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melhoramento do transporte público (o BRT ou a chegada do metrô a todas as 

Regiões Administrativas)  

Para a implantação de um projeto como esse, é preciso de uma infraestrutura, que o 

Rio de Janeiro e São Paulo (que não foram planejados) possuem e indo mais além, 

Inglaterra ou Alemanha possuem trens que auxilia no transporte coletivo além dos 

ônibus e metrô.    

Diante de todas as versões negativas apontadas, o projeto da zona verde é um ato 

prejudicial a população do Distrito Federal! 

Atenciosamente, Vitor Ferreira Gomes   

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a contribuição. 
Cumpre destacar que o projeto prevê isenção para integração no setor Ipê Branco, 
junto às estações de Metrô e BRT, nas quais o cidadão será isento da cobrança de 
estacionamento quando utilizar o transporte público no mesmo dia. 
Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

 

Nº: 608s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Vitor Freitas de Souza 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Não sei se é verdade essa história de estacionamento pago no plano. O que vcs 

querem? Privatizar o sol? Quem é o malandro que vai ganhar essa grana? Qual o 

interesse público desse projeto? Esse projeto é completamente inconstitucional e vai 

gerar ônus pro GDF com os pedidos de restituição dos valores pagos na justiça. Os 

senhores ficarão marcados por mais uma aberração.  

Vitor Freitas de Souza 

2193701 SSP/DF 

 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

 

Nº: 609s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Vívian Carolina do Carmo Santos 
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CONTRIBUIÇÃO 
Bom dia, 

Gostaria de registrar minha participação sobre o assunto que está repercutindo nos 

grupos de condomínio. A taxação de estacionamentos públicos será muito bem vinda 

se, e somente se, for pensada em alternativas PARALELAS e igualmente importantes 

sobre a mobilidade urbana no DF. 

Hoje eu sou moradora da Asa Sul, mas por muitos anos morei em Brazlândia. As 

condições de deslocamento são ruins em qualquer das realidades que vivi (ora 

andando de ônibus, ora de carro). É necessário investir MASSIVAMENTE em 

transporte público de QUALIDADE e com uma rota logística racional e humanizada. 

Não raramente eu demorava 4h pra me deslocar da UnB até minha residência, em 

Brazlândia. QUATRO HORAS, num trecho. 

Brasília não tem calçadas, pois a cidade não foi pensada para o pedestre e isso 

precisa urgentemente ser revisto. Para tudo é necessário utilizar carro particular, 

porque o transporte coletivo é ineficiente. As cidades satélites ficam isoladas dos 

eventos que ocorrem de forma centralizada no Plano Piloto, bem como os moradores 

do Plano desconhecem a riqueza cultural que acontece nas cidades satélites. Isso é 

de um absurdo e um desperdício imensos.  

Novamente, se a proposta de cobrança nos estacionamentos for uma ação isolada, 

sem outras iniciativas SIMULTÂNEAS, acabará sendo mais do mesmo: uma dor de 

cabeça (e no bolso) que terá pouco (ou nenhum) efeito prático de solucionar os reais 

problemas.  

Atenciosamente, 

Vívian Santos 

(61) 99951**** 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação.  

Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

Também será iniciada articulação interna na SEMOB para aprimorar a 
compatibilização do Projeto Zona Verde com outros sistemas e iniciativas de 
mobilidade, conforme sugestões recebidas. 
 

Nº: 610s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Viviane Gregorio 
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CONTRIBUIÇÃO 
Creio que seja um projeto inviável para o Distrito Federal, que não conta com um 

transporte público de qualidade, além de valores exorbitantes.  

Não gerará rotatividade de vagas, devido ao pagamento. Pagando o cidadão vai achar 

no direito de estacionar e ainda cobrar pela segurança e eventuais danos que o 

veículo obtiver no estacionamento (possível queda de galhos de árvores, a empresa 

terá que arcar com o custo do conserto/reparo que houver, já que é previsto no código 

do consumidor e implícito no Direito Administrativo). 

Essa proposta vai acabar desestimulando o mercado de automóveis, já que para ter 

um veículo a pessoa também terá que comprar ou alugar uma vaga de 

estacionamento, consequentemente, vai derrubar a economia do Distrito Federal que 

já não anda bem.  

Torna-se uma questão de exclusão da maioria da população do centro da capital, não 

haverá comercio ou atividade que atraíra o cidadão para o centro da capital. Um 

trabalhador terceirizado que trabalha nos ministérios recebe em média 3 mil reais, 

com os valores estipulados, ele pagaria o equivalente a 1,048 reais de 

estacionamento, o que faria com que esse empregado deixasse de trabalhar na área 

central da capital.   

O cidadão que desejar ir de metrô também terá que pagar para deixar o veículo na 

estação e depois pagar R$ 5,50 (o que é um absurdo) na passagem do metrô.     

Hoje, no Distrito Federal, um cidadão que deseja ir da Ceilândia, Taguatinga, 

Samambaia ou Santa Maria ( Regiões Administrativas mais populosas)  para o Plano 

Piloto gasta em média 2 horas no transporte coletivo, cheio/lotado e pagando um valor 

de 5 reais. Com esse projeto até aumentaria a população nos transportes públicos, 

mas só pioraria a qualidade, devido a superlotação que acometeria, e o cidadão 

gastaria mais tempo do que já gasta esperando o transporte público. Não é justo com 

a população! 

Creio que se fosse para o metrô alcançar a população toda, não devia ir somente ao 

final da Asa Norte como foi comentada pela Deputada na reunião, mas sim até 

Sobradinho, que abrange boa parte da população do Distrito Federal.  

Volta e meia aparece esse mesmo projeto no Distrito Federal, projeto que só visa o 

lucro,  mas nunca se vê o ajuste ao planejamento inicial da capital, como o 

melhoramento do transporte público (o BRT ou a chegada do metrô a todas as 

Regiões Administrativas)  

Para a implantação de um projeto como esse, é preciso de uma infraestrutura, que o 

Rio de Janeiro e São Paulo (que não foram planejados) possuem e indo mais além, 

Inglaterra ou Alemanha possuem trens que auxilia no transporte coletivo além dos 

ônibus e metrô.    

Diante de todas as versões negativas apontadas, o projeto da zona verde é um ato 

prejudicial a população do Distrito Federal! 
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RESPOSTA 

A SEMOB agradece a contribuição. 
Cumpre destacar que o projeto prevê isenção para integração no setor Ipê Branco, 
junto às estações de Metrô e BRT, nas quais o cidadão será isento da cobrança de 
estacionamento quando utilizar o transporte público no mesmo dia. 
Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

 

Nº: 611s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Walfrida Vendeth Scavassa 
 
CONTRIBUIÇÃO 
E-mail não contém texto 

RESPOSTA 

Contribuição prejudicada. 

Nº: 612s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Wellington Campos 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Vejo que o DF está precisando que seja cobrado sim. Em muitos estados que visitei 

é cobrado e funciona... Aqui no DF é muito difícil estacionar nós comércios... Muitas 

vezes já desisti de ir em um órgão público resolver um assunto, em lojas por falta de 

uma vaga para estacionar o veículo. Em 20 anos de habilitação nunca parei o carro 

em lugar irregular... Fiscalização do DF faz vista grossa... Têm estado que é proibido 

estacionar na  contra mão, aqui no DF se encontra carro em canteiro central e diversos 

lugares... Capital do Brasil deveria ser o exemplo de organização e ética. 

Atenciosamente, 

Wellington Campos 

 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

 

Nº: 613s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Wesley de Morais 
 

Relatório Anexo - Contribuições e Respostas (Rev Site) (53442389)         SEI 00090-00014697/2020-22 / pg. 628



 

CONTRIBUIÇÃO 
Não 

 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 
 

Nº: 614s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Wesley Ferro Nogueira - Instituto MDT 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Formulário de Contribuição 

1) A apresentação de apenas duas propostas não torna restritivo o processo de 

escolha de uma empresa para o Projeto Zona Verde? 

 

2) Como será o controle do processo de isenção para os moradores das quadras 

abrangidas no Projeto? 

 

3) Já estão definidas as possíveis atividades econômicas e fontes de receitas 

alternativas? 

 

4) Como ocorrerá o aferimento do volume gerado com as receitas alternativas? 

 

5) Informado que serão feitas discussões com o SINDIVIGILAV para a realocação dos 

atuais guardadores de carros e flanelinhas que trabalham nas áreas abrangidas pelo 

Projeto. Esse sindicato é o melhor canal para interlocução com essas pessoas? O 

sindicato representa esses atuais, pois a informalidade é a principal característica dos 

profissionais? 

 

6) Qual é a estratégia de comunicação voltada para a sociedade visando o 

enfrentamento dos possíveis conflitos com os diversos atores influenciados pelo 

Projeto? 

 

7) Em qual momento será feito o pagamento da outorga inicial? O poder público 

fiscalizará o cumprimento dessa obrigação? 

 

8) O prazo de concessão dos serviços por 30 anos não seria muito longo? Quais as 

experiências em outras cidades com projeto similar? 

 

9) Os bolsões de estacionamentos localizados nas entrequadras 500 da W-3 Sul estão 

incluídos no Projeto Zona Verde? No Projeto VLT esses espaços já não serão 

administrados pela concessionária que irá operar aquele sistema de transporte 

público? Não haverá um conflito na exploração dessas áreas? 
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10) Informado que algumas áreas de estacionamento serão excluídas do Projeto Zona 

Verde, como: Estádio Nacional, Centro de Convenções, Rodoviária do Plano e Parque 

da Cidade. A exclusão dessas áreas do Projeto, mantendo-as como locais sem 

cobrança pelo uso, não irá continuar estimulando o uso e a circulação de automóveis 

na área central de Brasília? Não se estaria estimulando uma migração dos automóveis 

para a ocupação de vagas de estacionamento nesses espaços que são bem amplos? 

Essa medida não estaria em desacordo ao interesse principal de desestímulo ao uso 

de automóveis? 

 

11) Os estacionamentos nos bolsões localizados junto às estações do metrô e aos 

terminais do BRT serão realmente isentos para quem fizer a integração com o 

transporte público? Essa gratuidade não fica muito clara no Projeto. 

 

12) Os recursos arrecadados com o Projeto serão aplicados exclusivamente no 

financiamento da mobilidade urbana, com prioridade para o fortalecimento do 

transporte público e dos modais ativos? Como será assegurada essa vinculação de 

receita ao financiamento exclusivo da mobilidade urbana? 

 

13) Quais os mecanismos programados para o estabelecimento do controle social 

sobre a aplicação desses recursos em mobilidade urbana? Haverá a criação de 

alguma instância para esse acompanhamento e para a fiscalização da aplicação dos 

recursos? 

Wesley Ferro Nogueira 
Secretário Executivo - Instituto MDT 
(61) 3202 0899 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a contribuição. 
Deve-se diferenciar as fases de PMI e de licitação. No PMI foram recebidos dois 
estudos e selecionado um, e posteriormente ajustado, conforme Relatórios da 
Comissão Técnica disponibilizado no site da SEMOB. Na licitação poderá participar 
qualquer interessado, conforme regras do Edital. 
O controle da isenção para moradores será feito por aplicativo, mediante cadastro. 
A exploração de receitas alternativas depende de anuência prévia do Poder 
Concedente e é regrada na cláusula 19 da minuta de Contrato de Concessão. Seu 
aferimento é feito através da contabilidade da concessionária, constituída como 
Sociedade de Propósito Específico. 
O SINDIGLAV está atuando junto à Secretaria de Trabalho para a atualização do 
cadastro dos Guardadores e Lavadores Autônomos junto ao GDF, conforme 
legislação vigente. 
O estudo contém capítulo próprio sobre Plano de Comunicação. 
O pagamento da outorga inicial é condição prévia à assinatura do Contrato de 
Concessão, conforme item 22 do Edital. 
Foram acatadas as sugestões para redução do prazo da concessão. 
Não foram incluídos estacionamentos no Projeto do VLT da via W3, permanecendo 
esses das quadras 500 no Zona Verde. 
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O Estádio Nacional e o Centro de Convenções já foram concedidos contemplando 
seus estacionamentos adjacentes. Projeta-se o mesmo para a Rodoviária do Plano 
Piloto. Já o Parque da Cidade possui estacionamentos com baixa relação 
demanda/oferta, especialmente em horário comercial, e por isso não foi considerado 
no Zona Verde. Desse modo, preserva-se as atividades de saúde e lazer sem limite 
de tempo e se oferece uma alternativa para quem queira estacionar no Parque, 
reduzindo a demanda em outras áreas mais demandadas. 
Sim, no Ipê Branco será isenta a cobrança de estacionamento para quem utilizar o 
transporte público no mesmo dia. 
Com relação à destinação dos recursos, foram acatadas as contribuições, conforme 
item 2.2 deste Relatório, para que se proponha adequação da legislação distrital à 
Política Nacional de Mobilidade Urbana de forma que os recursos arrecadados em 
concessões de mobilidade sejam direcionados a investimentos no próprio sistema de 
mobilidade. A aplicação e fiscalização desses recursos também deve ser objeto dessa 
proposta, a ser submetida à CLDF. 
 

Nº: 615s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  William 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Bom dia referente ao trabalhador que fica 12 horas no trabalho a exemplo do comércio 

ou que precisa fazer uso de um carro deveria haver um desconto ou algo do tipo pois 

num momento em que estamos vivenciando uma pandemia o transporte público e 

muito precário e por questão de segurança muitos estão usando seu carro,ao meu ver 

deveria primeiro melhorar a qualidade do transporte no Df para aí se cobrar e estimular 

o uso do transporte público . 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

O Projeto não será implementado durante a pandemia. 

Nº: 616s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  William Gonçalves 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Sou contra porque não há contrapartida do GDF com o dinheiro arrecadado, seja em 

metrô , vlt etc. 

É uma maneira de aumentar a arrecadação sem contrapartida para a população 

atingida. 

Att 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 
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Nº: 617s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Willy Frischknecht 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Via públicas não podem ser privatizadas em detrimento da população pagadora de 

impostos.  

Invistam nossos impostos em melhorias do transporte público e das calçadas.  

Não para a privatização de vias públicas no DF, e um grande não em especial nas 

áreas residenciais.  

Willy Frischknecht 

CPF 61994600144 

 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

 

Nº: 618s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Wilson de Azevedo Filho – Prefeitura Comunitária 
da 108 Norte 
 
CONTRIBUIÇÃO 1 
Prezados, 

Muito me estranha a realização de uma audiência pública em pleno período de 

pandemia, quando o próprio Governo defende o isolamento social, ainda mais sobre 

um assunto tão importante como esse que irá impactar a vida de todos os moradores, 

especialmente os do Plano Piloto e trabalhadores de outras localidades. 

E mais, com limitação de número de participantes e em um local que não comporta a 

presença do público interessado. Tudo leva a comunidade a duvidar das reais 

intenções desse Governo. 

Sobre a proposta, não há como ser a favor, pois a mesma está repleta de equívocos 

e ao contrário dos supostos fins de sua proposição, o entendimento de todas as 

pessoas em minha quadra com quem conversei, se manifestaram contrários a 

implantação do referido projeto, que em nossa opinião tem o caráter exclusivamente 

arrecadatório, sem que seja fornecida qualquer contrapartida ao contribuinte.  

Portanto nos manifestamos contrários a referida proposta. Alertamos que, aqui 

no Plano Piloto, já pagamos o IPTU e os benefícios que recebemos, não chega nem 

perto do valor arrecadado. Em nossa quadra a Prefeitura é que resolve todos os 

problemas, pois os pedidos feitos ao Governo nunca são atendidos, é tudo 

embromação. Se quisermos algum benefício (como reconstrução de calçadas, 

melhoria de iluminação, etc...) somos obrigados a correr atrás de emendas 
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parlamentares, o que é um absurdo, se considerarmos o valor que pagamos 

anualmente a título de IPTU/TLP. É uma política de clientelismo que este Governo 

parece alimentar. Lamentável. 

Wilson de Azevedo Filho 

Prefeitura Comunitária da 108 Norte 

 
CONTRIBUIÇÃO 2 
Formulário de Contribuição 
Vimos manifestar nosso posicionamento totalmente CONTRÁRIO à cobrança de 

estacionamento nas áreas públicas do DF, notadamente nas quadras da ASA NORTE 

e ASA SUL, sejam nas áreas comerciais externas ou nas áreas internas de moradia. 

Consideramos um absurdo a realização de uma audiência pública em pleno período 

de pandemia, onde o próprio governo está recomendando o isolamento social. Ainda 

mais sendo realizada SEM A DEVIDA DIVULGAÇÃO NA IMPRENSA, em um local de 

difícil acesso para a população, sem condições de receber o público interessado e 

com limitação de número de participantes. 

Lembro ao Governo que já pagamos o IPTU/TLP, além de inúmeros outros impostos, 

sem receber do mesmo a contrapartida correspondente ao valor arrecadado e que, 

portanto, não estamos dispostos a pagar nenhuma outra taxa, imposto ou contribuição 

ao poder público sem que tenhamos primeiro a resposta aos valores já recolhidos. A 

título de informação, a nossa quadra recolhe de IPTU/TLP cerca de R$ 1.400,00 (um 

milhão e quatrocentos mil reais) por ano a esse governo e para termos algum benefício 

para a nossa quadra pagamos por fora uma contribuição voluntária para a Prefeitura. 

Para obter qualquer outro benefício mais substancial (como melhoria da iluminação, 

conserto das calçadas do perímetro da quadra, etc...) somos obrigados a recorrer a 

emendas parlamentares, o que é um despropósito, visto que esse tipo de atitude 

estimula uma política clientelista, com o que não podemos mais compactuar. 

 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

 

Nº: 619s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Wilson Sandoval 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Prezados Senhores 

1- Incentivar que os moradores da Asa Norte e Asa Sul cujos os blocos não tenham 

garagem subterrânea possam construir as mesmas com os seus recursos; 
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2- Na zona central de Brasília incentivar empresa a construírem garagens 

subterrâneas ou edifício garagens; 

 

3- Melhorar o transporte coletivo com as seguintes ações: 

 

3.1 Junto ao metrô: 

-terminar e inaugurar as estações de metrô na SQS 106 e SQS 110; 

-fazer as estações de metrô nas demais quadras que estão faltando; 

-expandir o metrô para a asa norte; 

-comprar mais vagões do metrô e aumentar a capacidade de transporte; 

-construir mais estacionamento perto das estações de metrô; 

 

3.2 Melhorar o asfalto da W3 na pista exclusiva onde os ônibus trafegam (acabar com 

as ondulações do asfalto); 

 

3.3 Melhorar a frequência dos ônibus e o seu conforto; 

 

Atenciosamente 

Wilson Giometti Sandoval 
(61) 99976-**** (celular e whatsapp) 
CPF 244.807.461-53 
 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a contribuição. 

O projeto não prevê a criação de novas vagas na área central, pois seria contrário aos 

seus objetivos. 

Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

 

Nº: 620s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Wyslléia Dornas Martim 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Totalmente contra. Precisamos de espaço para as pessoas e não de veículos. Chega 

de ganância.  Pensem em fazer o bem para o povo. Área verde, sol, oxigênio e ar 

puro. Veículos do colaboram com poluição. 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 
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Nº: 621s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Yuri Maia Guimarães 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Eu, Yuri Maia Guimarães, CPF 002.680.841-22, residente à SQN 316, Bloco D, voto 

NÃO ao Projeto Zona Verde do GDF! 

 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

 

Nº: 622s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Zenaide Ziller 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Sou contra a zona verde. 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 

 

Nº: 623s 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Zinhaisa 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Sou contra a essa cobrança absurda.  
O governo deveria melhorar o sistema de transporte. 
 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 
 
3.2 – CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS POR CORRESPONDÊNCIA ELETRÔNICA 
NO ENDEREÇO consultazonaverde@gmail.com 
 

Nº: 1g 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Abeci Carlos Borges 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Desejo me manifestar veementemente contrário à  implantação da zona Verde nós 
termos propostos pelo governo. abecicarlosborges@gmail.com residente À SQN 311, 
bloco F.  
 
RESPOSTA 
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A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 2g 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Adriana Capibaribe 
 
CONTRIBUIÇÃO 
SOU CONTRA A COBRANÇA DE ESTACIONAMENTO em 

Área pública, principalmente no INTERIOR da quadras 

RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 3g 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Adriana Modesto de Sousa e Andréa Modesto de 
Sousa 
 
CONTRIBUIÇÃO  
 
À: Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal - SEMOB 

Instrumento de participação social: consulta pública 

Assunto: Contribuições ao Projeto Zona Verde - Concessão de Estacionamentos 

Rotativos 

De: Adriana Modesto de Sousa; Andréa Modesto de Sousa 

Embora reconheçamos que o Distrito Federal já experimente dificuldades 

inerentes aos grandes centros no que tange à mobilidade urbana, decorrente do uso 

massivo do transporte motorizado individual dentre os quais a carência de vagas para 

estacionamento, oferta de estacionamentos de forma irregular e prevalência de 

infrações, conforme elencado pelo Projeto Zona Verde como situação problema1, às 

quais ainda acrescentamos tendo em vista o volume da frota circulante nas vias do 

DF o aumento de ocorrência de congestionamentos, conflitos de tráfego favorecendo 

os desfechos de acidentes de transporte terrestre com grande impacto na Saúde2, 

que ao longo das décadas a Capital Federal, inaugurada em contexto de perspectiva 

desenvolvimentista associando veículos motorizados a modernidade e progresso3 de 

modo a cunhar o imagético cultural de que o brasiliense é feito de cabeça, tronco e 

rodas, fomentado, inclusive, por políticas públicas da seara dos transportes voltadas 

para a priorização do automóvel e em alguma medida relegando a planos secundários 

outros modos de transporte mais sustentáveis e respectiva infraestrutura e qualidade 

dos serviços prestados e ainda que a proposta em questão seja validada 

conceitualmente como estratégia de uso racional e sustentável do solo com 

implicação na mobilidade urbana como um todo conforme literatura disponível, 

inferimos que alguns pontos da proposta original carecem de maior explanação, 

aprofundamento,  esclarecimento e alinhamento com elementos e/ou abordagens 

diretas e adjacentes à própria implantação de estacionamentos rotativos em espaços 

públicos. 
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Embora a literatura revele que com a facilidade de acesso a estacionamentos 

propiciada pela proximidade dos pontos de origem ou destino, incrementado com a 

gratuidade gerando, teoricamente, praticidade (e incentivo) ao uso do transporte 

motorizado individual4, objetivando-se na proposta da ZV, então, o uso racional e 

sustentável do solo, e que as estatísticas ofertadas pelo cenário suis generis em 

decorrência da intempérie sanitária com o registro da diminuição do uso massivo de 

automóveis beneficiando a segurança viária e o meio ambiente, a proposta cerne 

deste texto requer adequações ao contexto local, considerando eventual resultado 

indireto no que tange ao comportamento em transportes e escolhas de viagem: 

desestímulo ao uso (e posse) do veículo motorizado individual. 

A questão é complexa, o Projeto dialoga com várias áreas, potencialmente 

proporcionará vários impactos em curto, médio e longos prazos uma vez efetivamente 

implantada, e precisará da observação de vários requisitos. 

Tendo a ciência do prazo exíguo, da existência da oferta de contribuições 

oriundas de diversos atores sociais orientadas por sensibilidades, vulnerabilidades, 

percepções quanto ao tema, necessidades individuais e coletivas, técnica e 

cientificidade inatas aos espaços acadêmicos, na sequência ofertamos a relação de 

pontos que, eventualmente ainda não tenham sido contemplados ou refletidos e que 

se constituem como nossas sugestões. 

1) Quanto aos objetivos 

“Incentivo ao Transporte Público” 

Esclarece-se que o comportamento em transportes e os desejos de viagem 

podem ser determinados por estilo de vida ou hábito de vida. É também determinado 

por percepções individuais (segurança, qualidade do serviço, custo tarifário, 

acessibilidade, oferta, infraestrutura etc), ainda que de forma tacanha, também por 

questões culturais (status, por exemplo). Deste modo, tendo em vista uma eventual 

migração do veículo motorizado individual para o transporte público coletivo e mesmo 

a opção para o modo pedonal ou cicloviário (tendo em vista possibilidades de 

integração, melhorias das calçadas, melhoria da iluminação, oferta de segurança 

pública efetiva, ampliação dos kms cicláveis com respectiva manutenção) ainda não 

é possível, pelo menos de forma categórica que o eventual “incentivo” decorrente da 

ZV se materialize como realidade, intenção-comportamento propriamente dito. 

Diante do exposto, sugerimos a realização de estudo de intenção contemplando 

ainda quais seriam os requisitos a curto, médio e longo prazo que influenciariam para 

uma eventual migração5 

2) Quanto aos estudos que fundamentam a proposta 

Conforme já fora mencionado neste documento e mesmo na seara dos Transportes, 

tem se advogado e incentivado a adoção de medidas similares à ZV, às vezes com 

variação no nome fantasia, assim, além do que é relacionado como referencial teórico, 

acreditamos que a fundamentação teórica que baliza a proposta, acreditamos que 
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encontrará maior reforço em estudos de caso que se assemelhem às características 

inerentes ao DF. 

3) Quanto à pesquisa de opinião 

Além do que já fora mencionado no item 1 como proposição de investigação, 

entendemos ser necessário que novas pesquisas sejam realizadas (adequando-se o 

modelo de inquérito) em todos as fases do Projeto assumindo-se investigação 

prospectiva e alinhando-se com avaliações ex-ante6 e ex-post7 propiciando-se 

possibilidades de ajustamentos, desta feita quanto à avaliação da atuação pública. 

4) Com relação aos bolsões de estacionamento  

Acreditamos ser necessário maior explanação quanto ao que ocorrerá com 

estações do BRT considerando-se a abrangência a todo DF, citamos como exemplo 

pertinente ao BRT a Estação Floricultura (com espaço diminuto) e mesmo as demais 

que encontram-se instaladas na EPIA Sul com deficiência ou carência para a 

construção da referida infraestrutura. 

Por fim: 

• acreditamos ser necessária a definição de critérios de avaliação da qualidade do 

serviço, propiciando avaliação interna (à PPP) e externa (usuários), talvez com o 

incremento de aplicativo ou recurso similar; 

• também acreditamos ser sine qua nom a publicização de prospecções de 

arrecadação com o serviço e respectiva destinação preservando a transparência e 

priorizando a relação com a qualificação do modelo de mobilidade urbana e a 

realidade propriamente dita a partir da ZV; 

• Embora seja necessário interface com a pasta do Trabalho, entendemos ser 

necessário o acompanhamento do mencionado aproveitamento de profissionais 

(guardadores e lavadores de carros) verificando-se sua factualidade; e 

• Sugerimos, eventualmente, um plano de expansão para o Zona Verde observando 

uma programação relacionando implantação por etapas/resultado/ajustes quando 

necessários/implantação de nova etapa até que se alcance a integralidade das áreas 

e a plenitude do projeto. 

 

1 Projeto Zona Verde - SEMOB 

2 OPAS, 2018. 

3 Pereira, 2014 

4 ITDP, 2017 

5 Supomos que a melhoria do serviços e da infraestrutura como um todo já tenha sido 

contemplada em outras contribuições. Adicionalmente embora sejam mencionadas 

medidas de incentivo, estas carecem de maior detalhamento, inclusive, por estarem 

consorciadas a outras ações da SEMOB como o Projeto VLT, PMA etc). 
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6 Casa Civil/IPEA, 2018a. 

7 Casa Civil/IPEA, 2018b. 
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Desde já agradecemos a atenção colocando-nos à disposição 

Adriana Modesto de Sousa 

Andréa Modesto de Sousa 

 

RESPOSTA 
 
A SEMOB agradece a contribuição. 
Quanto ao item 1, será iniciada articulação interna na SEMOB para aprimorar a 
compatibilização do Projeto Zona Verde com outros sistemas e iniciativas de 
mobilidade, conforme sugestões recebidas. A proposta é criar Grupo de Trabalho ou 
estrutura similar para estimar os impactos do Zona Verde sobre os demais modos de 
transporte, e posteriormente manter avaliação permanente substituindo as estimativas 
pelos dados reais observados. Conforme mencionado na contribuição, o Projeto trará 
grande mudança de paradigmas em relação ao atual cenário de mobilidade do DF, 
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tornando muito complexo ter estimativas precisas ex ante, por isso é necessário 
acompanhamento permanente. 
A análise comparativa com outros processos de concessão de estacionamentos 
rotativos sem dúvidas é uma ferramenta importante, e nesse sentido destacam-se 
iniciativas da sociedade organizada para ampliar o conhecimento, como debates 
promovidos pela UnB e Rede Urbanidade mencionados no item 2.1. deste Relatório. 
A realização de novas pesquisas, tanto pela administração pública quanto pela 
sociedade civil organizada, pode de fato contribuir para o aprimoramento da política 
pública. Ressalve-se apenas que a visão individual do usuário de serviços públicos 
muitas vezes é imediatista, individualista e não considera os custos envolvidos nem a 
legalidade que deve ser observada pela administração pública, como se vê em 
algumas manifestações deste Relatório. Ademais, se não houver cuidado com a 
amostra tende-se a dar mais voz a nichos da sociedade com maior poder de 
mobilização, enquanto parte da sociedade não tem condições de se expressar ou 
atuar de forma mais organizada. Nesse sentido, a presente Consulta Pública já 
representou por si só uma ampla reflexão sobre mobilidade no DF. 
Algumas estações de BRT e Metrô não foram contempladas no Ipê Branco por 
inviabilidade técnica devido à falta de espaço, mas serão revisados esses locais. 
O projeto prevê o acompanhamento da prestação de serviços por critérios de 
desempenho, que poderão ser aperfeiçoados nas próximas etapas. 
Para o acompanhamento dos aspectos financeiros da concessão, a versão inicial dos 
estudos foi alterada de modo que a versão submetida à Consulta propôs que a 
concessionária seja constituída sob a forma de Sociedade de Propósito Específico, 
ou seja, será criada uma empresa própria e exclusiva para operar a concessão, com 
contabilidade própria, facilitando sua fiscalização. 
Foram acatadas sugestões para incluir regras para Guardadores e Lavadores 
Autônomos cadastrados junto ao GDF. 
Quanto à futura expansão do Projeto, estas podem ser objeto de novas rodadas de 
licitação, já incorporando o aprendizado. Nesse momento priorizou-se o Plano Piloto 
por ser a região com maior demanda por vagas e pela redução do congestionamento 
em vias de acesso à região central, como EPTG, Estrutural e EPNB.  
 
Nº: 4g 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Aeromilson Mesquita 
 
CONTRIBUIÇÃO  
 

Prezados, 

Sou completamente contra a implantação da zona verde nas quadras do plano piloto 

é um absurdo cobrar dos moradores estacionamento tendo em vista que há prédios 

que não tem garagem. 

Aeromilson Mesquita. 

 
RESPOSTA 
 
A SEMOB agradece a manifestação. 
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Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 
 
Nº: 5g 
NOME DO CONTRIBUINTE: AGarcia adm  
CONTRIBUIÇÃO  
Sou totalmente contra a zona verde. Primeiro acho que o GDF deveria fazer um 
projeto para melhoria do transporte público e segurança para quem precisa de utilizar 
diariamente esse transporte. Segundo, disponibilizar vagas, sem cobrança, para quem 
prefere utilizar seu carro. Terceiro, o metrô não atende a todas as cidades do Distrito 
Federal, deveria haver uma forma de compensação para quem não é contemplado 
com o metrô. Sabemos que após implementadas as medidas que o governo quer, 
simplesmente não cumpri suas promessas de melhorias para a população ou as faz 
pela metade. 
 
Este projeto de melhoria do transporte público, deveria ser implantado pelo Governo 
do DF e testado pelo menos por um período de 12 meses. 
 
A segurança para quem utiliza transporte público também tem que melhorar bastante, 
como podemos observar nos noticiários dos telejornais, é grande a quantidade de 
assaltos nos ônibus e também nas paradas de ônibus. 
 
Mesmo assim, o Governo não pode impor sua vontade e querer obrigar a todo o 
cidadão a deixar o seu carro em casa e utilizar o precário transporte público. 
Na verdade essa tal de zona verde será simplesmente para taxar o cidadão 
Brasiliense e encher os cofres públicos com recursos que nem sempre serão 
utilizados em prol da população. 
 
Ats. 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
 
Nº: 6g 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Ailton Pessoas 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Caso seja implementada a zona verde, tem que ser proibido presença de flanelinhas 

extorquindo a população, até de forma violenta, ameaçando as pessoas e 

vandalizando os carros. 

Além de que seria cobrança dupla, não tem sentido pagar estacionamento e ter que 

ficar a mercê de flanelinhas. 

Concessionária tem que ser responsável pela pela segurança do veículo. Tem que ter 

conta partida não somente cobrança, é um absurdo apenas lucrar sem oferecer uma 

melhora do serviço oferecido. 

Tem que ser semelhante a cobrança de estacionamento de shopping, você paga e 

tem segurança e respaldo por qualquer coisa que aconteça, sem flanelinhas! 
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RESPOSTA 
 
A SEMOB agradece a contribuição. 
Foram acatadas sugestões para incluir regras para Guardadores e Lavadores 
Autônomos cadastrados junto ao GDF. 
Em análise comparativa com outras concessões de estacionamentos rotativos em vias 
públicas, tem-se como regra que a concessionária pode ser acionada somente se tiver 
responsabilidade pelo dano. Entretanto, a regularização e readequação dos 
estacionamentos contribuirá para inibir eventuais danos aos veículos, por exemplo 
pela utilização de câmeras e pela presença de funcionários da concessionária.   
 
Nº: 7g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Alan Ricardo da Silva 
 
CONTRIBUIÇÃO  
 
Bom dia, sou morador da Asa Norte e tenho algumas considerações sobre o projeto. 
 
1) Sobre a cobrança nas áreas comerciais, de fato é algo que pode melhorar a fluidez 
do trânsito, rotatividade nos estacionamento etc, e acredito que algo possa ser feito 
nesse sentido. 
 
2) Agora sobre a cobrança nas áreas residenciais não tem sentido, quando o objetivo 
é melhorar a fluidez do  trânsito, rotatividade nos estacionamento etc, uma vez que 
diversas vagas nas áreas residências são ociosas. Além disso, o que ocasiona 
congestionamento no plano piloto não são os moradores do Plano Piloto, e sim os 
moradores das cidades satélites que vão trabalhar no centro da capital. O simples 
trânsito dos moradores residentes no plano piloto não ocasiona congestionamento 
algum. 
 
3) A cobrança de vagas nas áreas residencias não melhoraria a rotatividade nas vagas 
do comércio (salvo algumas raríssimas exceções), porque as vagas em geral são mais 
distantes dos comércios. 
 
4) Algumas famílias do Plano Piloto, que sabidamente são de renda alta, com certeza 
possuem mais de 1 veículo. Isso porque o pai pode trabalhar em lugar diferente da 
mãe, e do filho que estuda em alguma faculdade, gerando dessa forma, de 2 a 3 
veículos por família. 
 
4) Em plena pandemia do Corona Vírus, obrigar as pessoas a utilizarem o transporte 
público dentro do plano piloto, onde as viagens são relativamente curtas, e os ônibus 
não atendem todos os locais, é meio um contrassenso, uma vez que a aglomeração 
de pessoas pode propiciar a propagação do vírus. 
 
5) A retirada das bicicletas compartilhadas é outro fator que vai contra a essa ideia de 
deixar o carro em casa e utilizar outros meios de transporte. Eu mesmo utilizava 
bastante as bicicletas compartilhadas. 
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6) E finalizando, se a ideia do projeto é melhorar a fluidez do trânsito, rotatividade nos 
estacionamento etc, não tem sentido incluir as áreas residencias. Agora, se o governo 
está querendo arrecadas mais impostos, ai sim o governo pode fazer o que quiser, já 
que a área é pública. Basa dizer que o "objetivo da proposta é melhorar a arrecadação 
do GDF". O que não pode é usar o pretexto de melhorar a mobilidade urbana, taxando 
as áreas residenciais. DIGAM A VERDADE! 
 
RESPOSTA 
 
A SEMOB agradece a contribuição. 
Com relação às quadras residenciais, destaca-se que o Projeto prevê cobrança 

apenas em horário comercial e isenção para moradores, com objetivo de inibir que 

automóveis estacionem nas quadras residenciais para acessar as comerciais, como 

já ocorre hoje em muitas quadras. 

Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 
O Projeto não será implementado durante a pandemia. 
Foi lançado Edital para bicicletas compartilhadas, disponível em 
http://semob.df.gov.br/edital-de-chamamento-02-2020/ 
 
Nº: 8g 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Alexandre Albuquerque 
 
CONTRIBUIÇÃO  
 
Péssima proposta! 
 
Irá impedir o direito de ir e vir da população do DF e entorno. 
Irão cobrar estacionamento em área pública, além da cobrança ser super cara. 
 
Uma descentralização de Brasília talvez seja uma boa proposta. Pensem nisso. 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 9g 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Alexandre Leles 
 
CONTRIBUIÇÃO  
 

Bom dia  

Meu nome e Alexandre Santos de Leles sou engenheiro e não concordo com o 

tarifamento por zona aprendendo no projeto, pois nosso sistema de transporte coletivo 

e comprovante ineficiente em nossa cidade. 

Muitos lugares como Vicente Pires não temos acesso regular de ônibus o que dificulta 

ou até inviabiliza ir ao plano piloto de transporte público, segundo ponto o sistema de 

transporte público e atualmente e um grande "vetor" neste tempo de COVID.  
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Deste modo sou contra o projeto de de zona verde em especial no setores bancários 

pois este encarece ao ponto de inviabiliza a transporte privado para estes setores.  

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 10g 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Alexandre Novaes de Godoy 
 
CONTRIBUIÇÃO  
Senhor Ibaneiz já tirou o direito de isenção do IPVA  acima de 70.000,00 pra 
deficientes já privatizou estacionamentos , está me saindo um grande colaborador de 
empresas do seu interesse . Ibaneiz meu voto nunca mais  
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 11g 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Alexandre Ribeiro 
 
CONTRIBUIÇÃO 
 
Prezados, 

A criação da zona verde com a desculpa de estimular o uso do transporte público é 

uma falácia. 

O transporte público brasiliense não possui capacidade de atendimento dos usuários 

atuais, quanto mais parao excedente criado pela implantação da zona verde. 

O pagamento excessivo de imposto pelo cidadão já é motivo suficiente para ir contra 

a criação desse absurdo que penaliza o detentor de automóvel. 

Isto é o equivalente a cobrar o pedestre pelo uso da calçada que também é pública. 

O bem é público, e o uso de PPP para sua implantação equivale a privatizar um bem 

de usufruto comum para custear a previdência dos servidores do GDF, ou seja, 

penalizando todos os cidadãos detentores de automóvel para o benefício de uma 

categoria. 

Mais uma pérola de um governo que não tem intensão de resolver o problema de 

transporte urbano e usa a situação como desculpa para embolsar mais caixa para 

poder gastar mais. 

Inclusive usa a pandemia para impedir um correto debate com a participação da 

população. 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
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Nº: 12g 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Alexandre Salema 
 
CONTRIBUIÇÃO  
 

1) Anexo IV – Plano de Execução do Projeto. De acordo com a documentação 
publicada, entre outros documentos, no chamado Plano de Execução do 
Projeto Anexo IV, que indica que há 4 etapas para implantação do número total 
de vagas (115.736 vagas), é preciso esclarecer o prazo para implantação total 
do projeto, pois neste documento indica 1 ano, mas sem nenhum 
esclarecimento ou indicação de sequência de implantação das áreas. 
  

2) Considerando o tamanho do projeto que está sendo proposto, por número de 
espaços a serem regulamentados será um dos maiores projetos que foram 
licitados no mundo nas últimas décadas. Nós nos permitimos sugerir que o 
concurso seja dividido em lotes para que: 
 ● Um processo competitivo pode ser assegurado onde possa haver vários 
licitantes e com um crédito mínimo a nível financeiro razoável, tendo em conta 
que o município optou pelo pagamento de uma outorga antecipada 
 ● Entendemos que deve ser solicitada a solvência técnica mínima, 
credenciando experiência demonstrada em projetos de porte semelhante e 
alinhados com o habitual no setor, e que perdemos em outras licitações como 
São Paulo. 
 ● Propor que o edital seja dividido em quatro ou cinco lotes geográficos 
suficientemente equilibrados em termos do número de vagas incluídas em cada 
um deles e limitar o número de lotes nos quais o mesmo empreendimento pode 
ser concedido, reduzindo assim o risco ao município em caso de 
descumprimento ou falha do proponente bem-sucedido. 
● A divisão do lote da licitação envolve o desenvolvimento, fornecimento e 
financiamento pelos proponentes bem-sucedidos de uma única plataforma 
tecnológica para toda a cidade, que seria de propriedade do município e que já 
provou ser um modelo Página 2 de 6 de sucesso em outras cidades como Paris 
(3 lotes geográficos), Madrid (4 lotes geográficos) ou na época proposta na 
licitação do projeto do Rio de Janeiro (2 lotes geográficos). Esta plataforma 
permitirá que o município tenha controle total das operações, modifique as 
tarifas online ou defina novos serviços de forma simples e única para todos os 
operadores e revendedores. 
 

3)  Prazo do contrato – capitulo 2 do Contrato de Concessão. de acordo com a 
documentação publicada entre ele como consta no capítulo 2(9) do documento 
do Contrato de Concessão, que prevê que o prazo do contrato seja de 30 anos, 
permitimos sugerir que o prazo do mesmo seja fixado em no máximo 10 anos. 
Entendemos que é mais do que suficiente para garantir a amortização dos 
equipamentos a serem fornecidos na concessão e de subvenções adequadas 
(ver questão 4 abaixo). Acreditamos que um longo período de tempo implica: 
● Risco para o município de obsolescência tecnológica. A velocidade com que 
as tecnologias associadas à mobilidade urbana e, em particular, as aplicáveis 
à gestão de estacionamentos estão evoluindo, significa que em períodos cada 
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vez mais curtos é necessário renovar tecnologicamente os equipamentos de 
hardware e software associados ao serviço. Caso o município finalmente opte 
por licitar um contrato de longo prazo, propomos pelo menos a inclusão de uma 
cláusula de atualização tecnológica obrigatória a cada 5 anos pelo proponente 
bem-sucedido, que deve definir em sua proposta o investimento que fará em 
cada uma das renovações acima mencionadas. 
● As circunstâncias da mobilidade urbana evoluem a um ritmo muito alto, tanto 
pelo surgimento de novas soluções alternativas de mobilidade para o veículo 
privado, como as opções de mobilidade compartilhada, patinetes 
compartilhados, equipamentos de mobilidade pessoal ou a revolução que 
implicará o veículo autônomo, juntamente com as novas necessidades de 
espaços associados a serviços como distribuição logística urbana , etc. fazer 
com que a concessão por um período de 30 anos represente um alto risco para 
a cidade, o que poderia ser impulsionado pelas demandas de reequilíbrio 
econômico da concessão, como resultado das mudanças radicais que terão 
que ocorrer na regulação da mobilidade. ● Servem como referencia as 
licitações para cidades como São Paulo (15 anos de concessão), Rio de 
Janeiro (que foi licitada com prazo máximo de 15 anos) ou Madri (que foi 
concedida por 12 anos) servem de referência. Na ponta oposta estaria a 
concessão do contrato de estacionamento de superfície da cidade de Chicago, 
que foi concedido por 75 anos após a concessão inicial de US $ 1 bilhão. Este 
tem sido um dos contratos mais controversos que foi concedido e envolve anos 
de reclamações permanentes dos cidadãos porque o número de espaços 
regulamentados foi ampliado de forma não planejada e as taxas foram muito 
aumentadas para atender às necessidades de financiamento do projeto. 
Também proporcionou uma grande hipoteca para a cidade, que não pode 
decidir fazer alterações na regulamentação em decorrência das obrigações 
assumidas no contrato de concessão. 
 

4) Concessão Inicial do Contrato: Os custos de financiamento e estruturação de 
tal projeto são bem conhecidos. A última experiência semelhante foi a licitação 
para a concessão de São Paulo, onde finalmente o proponente bem-sucedido 
teve que ser financiado por meio de um IPO, uma vez que não havia instituições 
financeiras dispostas a financiar a concessão inicial a ser fornecida pelo 
proponente bem-sucedido, nem foi possível estruturar a transação por meio de 
outros mecanismos de mercado, como a emissão de títulos. Entendemos que 
a divisão de lotes e a redução do prazo certamente ajudarão você a ter uma 
licitação com mais livre concorrência, que por si só pode garantir a melhor 
solução para a cidade e permitir estruturar o financiamento de forma mais 
viável, reduzindo riscos para a cidade.  
 

5) Riscos assumidos pelo Concessionário – item 28.3 da Minuta do Contrato. De 
acordo com as documentações publicadas, incluindo o Anexo III do Edital, 
Minuta do Contrato, no Capítulo VIII Equilíbrio Econômico Financeiro, na seção 
28.3 Os riscos assumidos pelo Concessionário são estabelecidos no item IV 
"Que a variação dos índices ou porcentagens referentes a respeito, evasão, 
ocupação e rotação" são riscos assumidos Página 3 de 6 pela concessionária 
". Por outro lado, no mesmo documento no ponto 12, Obrigações do poder 
concedente, não encontramos referência ao processamento de reclamações 
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que a administração deve fazer em um serviço como o objeto deste Edital. 
Como é essencial que, quando os cálculos estejam sendo realizados para 
determinar a lucratividade desse tipo de serviço, eles sejam executados sob a 
premissa de que o poder coercitivo da sanção será eficaz para que as taxas de 
ocupação e respeito utilizadas sejam verdadeiras. Se a esses dois itens do 
documento, acrescentamos que, de acordo com o Capítulo III, Obrigações das 
Partes, ponto 11 (xix) do Anexo III, o Concessionário deve pagar uma quantia 
de 5% para tarefas de inspeção regulatória e 3% para tarefas de inspeção de 
trânsito (calculado com base na receita bruta), sugerimos que a Administração 
tenha a obrigação de processar pelo menos 80% das sanções validamente 
geradas pela concessionária mensalmente, estabelecendo mecanismos 
compensatórios ou de reequilíbrio. Como alternativa, planejamos que a 
empresa concessionária possa imobilizar o veículo para garantir que o 
pagamento da taxa de estacionamento, da taxa de remoção do imobilizador e, 
quando apropriado, da multa ocorra. Este modelo está funcionando em outras 
cidades, como na Cidade do México, com um nível de sucesso muito 
importante. Esse serviço de imobilização de veículos, dentro do capítulo de 
inspeção, seria aplicado a veículos que não possuem uma multa inicial de 
estacionamento, bem como àqueles que dobram o tempo pago como multa 
desde que são reportados.  
 

6) Cartão de Morador – Apêndice A do anexo IV. De acordo com o Apêndice A do 
Anexo IV Regras empresariais, a figura do morador é estabelecida com uma 
série de direitos, como a possibilidade de desfrutar de um número de pessoas 
em situação de rua sem especificar o número e sem saber o número de 
habitantes que estão por distrito para que a viabilidade econômica do serviço 
possa ser comprometida. Sugerimos que esse número do habitante da 
regulamentação seja removido ou que o número de vagas a serem desfrutadas 
para cada morador seja definida ou limitada a 1 e que o número de habitantes 
por área não possa exceder 20% do número de locais rotativos. De qualquer 
forma, como na maioria das cidades do mundo, recomenda-se que o morador 
pague um valor equivalente a R$ 90,00 (noventa reais) por ano ou valor 
semelhante. Essa renda deve ser da concessionária.  

 
7) Item 8.1.2 da Minuta do Contrato. Reconsidera a regulamentação da Minuta do 

contrato (inciso 8.1.2) que determina os requisitos do poder público necessários 
para a obtenção das licenças e autorizações não indicando que em caso de 
eventual atraso na obtenção de tais licenças a Concessionária terá direito a 
exigir restauração do equilíbrio econômico financeiro. Sugerimos estabelecer 
limites sobre o impacto de tais exigências, de modo que até determinado, os 
riscos serão assumidos pela concessionária, sendo certo que ao ultrapassar 
tais limites a Concessionária terá direito a exigir a restauração do equilíbrio 
econômico financeiro. 

 
8) Revisão do Item 14.3 e 28.2 (v) da Minuto de Contrato para incluir a 

responsabilidade do Poder Concedente por danos decorrentes de atos 
ocorridos após a ordem de início. 
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9) Item 15.2.1 e 28.2.iii da Minuta do Contrato. Tendo em vista a duração 
esperada do contrato, reconsidere se o aumento do imposto de renda resulta 
na restauração do equilíbrio econômico da concessão (item 15.2.1 e 28,2 (iii)). 
Sugerimos estimar a carga atualmente suportada por esse imposto e 
estabelecer até que o percentual de variação do imposto deve assumir a 
concessionária, sendo que uma vez excedido, terá direito à restauração do 
equilíbrio econômico. 

 
10) Por favor, revise o item 24.2.2, pois se refere a uma seção (iii) do item 24.1 

que, salvo erro, não existe. 
 

11) Item 28.3 da Minuta do Contrato. Este item estabelece que a Concessionária 
assume os riscos em relação a limitação do número de vagas. Solicitamos seja 
revisado tal item para que a rensponsabilidade seja compartilhada ou que haja 
alguma forma em Página 4 de 6 que a concessionária seja ressarcida por 
eventuais limitações no número de vagas realizado por qualquer ente público. 

 
12) Por favor, revise o item 28.3b (xix), pois é inconsistente com o item 8.1.1 e 

nossa proposta incluída na questão 7 acima. 
 

13) Item 34.3 da Minuta do Contrato. Solicitamos a revisão no valor das multas 
(Item 34.3 e no Item 34.3.1), conforme o valor mínimo considerado, 1% do valor 
total do contrato (que é uma multa mínima superior a R$ 23.000.000 (vinte e 
três milhões de reais) é totalmente desproporcional. Também é 
desproporcional que o atraso no cumprimento dos prazos possa chegar a 1% 
do valor do contrato por dia. Sugerimos a criação de penalidades específicas 
por violações identificáveis, em consonância com os danos causados e, se for 
o caso, a redução de custos que poderia resultar no descumprimento da 
obrigação. 

 
14) Item 36.2 da Minuta do Contrato. Solicitamos a revisão do item 36.2 para 

estabelecer que o direito do Poder Concedente de executar a garantia deve ser 
limitado aos casos em que a rescisão traga sua causa em violações da 
concessionária, no máximo nos casos estabelecidos nos itens 36.1 (ii) e (vi). 

 
15) Item 38.3 da Minuta do Contrato. Incluir expressamente entre os conceitos a 

serem integrados à remuneração da concessionária em decorrência do 
encampamento (rescisão de interesse público) (item 38.3) a parte proporcional 
da outorga inicial não amortizada na data da decisão, bem como o previsível 
da concessionária. 

 
16) Item 40 da Minuta do Contrato. Esclarecer se o item 40 da Minuta do contrato 

refere-se exclusivamente à compensação que corresponde ao término da 
concessão (rescisão por descumprimento da concessionária). 

 
17) Itens 41 e 42 da Minuta do Contrato. Esclareça que em caso de rescisão pela 

concessionária (Item 41) e cancelamento sem culpa da concessionária (Item 
42) pelo menos a compensação prevista no caso de encampamento (rescisão 
de interesse público) corresponderá. 
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18) Entendemos ser inadequado que a câmara de arbitragem seja escolhida pelo 

poder concedente no momento da disputa entre as partes. Sugerimos que haja 
uma lista de câmaras arbitrais aprovadas na Minuta do Contrato e que entre as 
indicadas seja escolhida uma aleatória, caso se apresente a necessidade 
durante a execução do contrato ou que seja estabelecida desde o início uma 
câmara arbitral de prestígio reconhecido, como o Centro de Arbitragem e 
Mediação da Câmara de Comércio BrasilCanadá (CAM-CCBC). 

 
19) Valor Estimado do Contrato. De acordo com a jurisprudência do Tribunal de 

Contas da União na interpretação da legislação aplicável, a base para a 
definição dos requisitos de viabilização econômica e financeira, nos casos de 
concessão do serviço público, deve limitar-se ao montante de investimentos 
previstos para a implantação da concessão, o que é coerente com o objetivo 
da habilitação (para comprovar a capacidade econômica do futuro proponente 
bem sucedido) sem estabelecer barreiras de entrada que limitem a 
concorrência efetiva, impedindo a participação de um amplo universo de 
potenciais proponentes. No caso em questão, uma vez que é o subsídio 
estimado para o longo prazo da concessão muito alta, considerando que o valor 
contrário à jurisprudência consolidada significa limitar a concorrência 
desnecessariamente. 

 
20) Limitação no número de empresas consorciadas. Esclarecer as razões para 

limitar o número de empresas consorciadas a 3 e reconsidere se tal opção não 
constitui uma limitação desnecessária à concorrência, especialmente se o 
contrato não for dividido em lotes, o que entendemos ser ideal. Página 5 de 6 

 
21) Qualificação técnica. Por favor, revise ou explique com mais detalhes os itens 

15.9.7 e 15.9.9 do Edital para garantir que eles não sejam contraditórios ou 
redundantes uns com os outros, na medida em que ambos regulam a aceitação 
da experiência credenciada por meio da participação em consórcios, apesar de 
referirem o item 15.9.7 ao credenciamento de solvência por meio de empresas 
controladas ou controladoras. 

 
22) Qualificação econômica. De acordo com a interpretação consolidada do artigo 

31 da Lei 8.666, não é possível exigir como critério de classificação econômica 
um determinado valor dos ativos líquidos dos proponentes e, ao mesmo tempo, 
uma garantia de proposta, limitando desnecessariamente a concorrência. 

 
23) Credenciamento de qualificações econômicas. Uma vez permitida a 

participação de empresas estrangeiras (item 7.1 e 15.7 (v) Edital), confirme que 
para fins de credenciamento dos ativos líquidos requeridos, nos casos em que 
a empresa estrangeira tenha estabelecido uma filial no Brasil, poderão ser 
utilizadas demonstrações financeiras e contábeis do país estrangeiro. 

 
24) Esclareça que os itens 24.3, 24.4 e 24.5 do Edital, apesar de estarem no item 

24 Garantia de desempenho do contrato, não se referem à constituição dessa 
garantia, mas aos mecanismos de garantia de financiamento que o futuro 
proponente bem sucedido pode oferecer aos financiadores. 
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25) O item 21.1.1 da Minuta do Contrato("Subcontratação") Establece que não será 

permitida a subcontratação sequer parcial de Serviços relativos às atividades-
fim da CONCESSÂO, mas é permitido contratar terceiros para 
“desenvolvimento de atividades acessórias, inerentes ou complementares aos 
Serviços”. É necessário especificar as atividades consideradas relevantes e 
quais são auxiliares?  

 
26) O item 29.9 da Minuta do Contrato (dentro do item relativo ao "Recomposição 

do equilíbrio Econômico-Financeiro") afirma que o direito ao reequilíbrio só 
surge quando o impacto é relevante, estabelecendo que um desequilíbrio 
equivalente a R$ 2.364.099,47, equivalente a uma milionésima parte do valor 
do contrato, é considerado impacto relevante; Consideramos adequado que 
esse montante seja revisto, na medida em que foi estabelecido “valores 
excessivos”, descompensando os riscos assumidos pelas partes, 
especialmente na medida em que as multas por descumprimento são fixadas 
em valores muito maiores, desequilibrando injustificadamente os riscos 
assumidos. Propomos reduzir esse montante para R$ 200.000 Reais. 

27)  O item 22.1 (iii) da Minuta do Edital contém um erro tipográfico, definindo a 

quantidade da Outorga inicial em escrita em "setenta e oitenta e cinco milhões 

e oitocentos mil reais", quando deveriam ser “setecentos"  

 

28) Item 4.2 e 11.1 ii e iii do Anexo III - Minuta do Contrato. Neste item esta 

Administração aborda a questão relativa a exclusividade dos serviços. 

Solicitamos esclarecer a não exclusividade dos serviços e, se possível, reidigir 

tal item de forma que não seja ou não pareça ser dúbio.  

 

29) Item 27 do Anexo III – Minuta do Contrato. A primeira vista soa no mínimo 

estranho que a empresa designada para ser certificadora, responsável por 

auxiliar o Poder Concedente a realizar a fiscalização geral da Concessão, seja 

contratada pela própria Concessionária. Solicitamos esclarecimentos 

detalhados de quais requisitos a certificadora deverá ter para ser reconhecida 

como tal. 

 

30) Item 28.2 e 4.2 do Anexo III – Minuta do Contrato. Este item dá o rol de 
hipóteses em que caberá o recomposição do equílibrio economico financeiro. 
Contudo não verificamos como hipótese de recomposição a questão trazida no 
item 25 acima que aborda a não exclusividade dos serviços. É fato que o 
funcionamento de estacionamentos privados juntamente com estacionamentos 
rotativos, por si só, são capazes de gerar divisão de usuários com a 
consequente divisão de receitas o que, pode gerar, a diminuição de receita para 
a Concessionária. A defes para tal fato é que a concorrência particular. Mas 
neste processo o Poder Concedente inicia o processo reconhecendo a 
possibilidade de que outra/outras empresas poderão operar estacionamentos 
em áreas ‘públicas’ em clara concorrência com a Concessionária signatária 
deste Contrato. Pergunta-se: Por conta de tal fato não haveria esta 
Concessionária motivo para solicitar recomposição do equilíbrio econômico 
financeiro? Se sim, solicitamos seja adcionado um item mais à cláusula 28.2. 
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RESPOSTA 
 
A SEMOB agradece a contribuição. 
Foram acatadas sugestões para refinar proposta de implantação do Projeto. 
Com relação à estruturação da concessão em mais de um lote, em análise 
comparativa com outros processos de concessão de estacionamentos rotativos 
verificou-se que não é habitual, a exemplo da recente modelagem adotada pelo 
Munícipio de São Paulo, com quantitativo de vagas similar ao do DF. Não obstante, 
esse aspecto poderá ser melhor avaliado nas próximas etapas do projeto. 
Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 
Foram acatadas as sugestões para reavaliar regras para participação na licitação e 
regra para Valor do Contrato. 
Foi acatada a sugestão de reavaliar definição dos valores de outorga fixa e variável. 
A Lei 8987/95 veda o reequilíbrio devido a alteração no Imposto de Renda. 
As cláusulas detalhadas serão reavaliadas, e aprofundada sua avaliação jurídica. 
Serão corrigidos os erros formais. 
 
Nº: 13g 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Alexis Turazi 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Bom dia! Sou morador da SQNW 111, Bloco J - Setor Noroeste - e compartilho do 

entendimento contrário à instituição da zona verde. Principalmente porque não haveria 

retorno de nenhuma espécie para a população, e geraria um ônus exorbitante para o 

já escorchado contribuinte, ferindo o princípio da proporcionalidade e do não confisco. 

 

Se houvesse um serviço de transporte público de qualidade, até poderia se cogitar de 

uma medida de tal natureza, como forma de incentivar a redução do trânsito de 

veículos no interior da zona central (que nem é tão grande assim. Há uma sobrecarga 

circunstancial em locais e horários específicos), e na ocupação de estacionamentos 

(que o próprio Poder Público não manifesta interesse em ampliar). Mas na atual 

condição dos serviços, ficamos obrigados a andar de carro, e ainda seremos 

penalizados por isso. 

 

Priorizem, em primeiro lugar, a expansão e a melhoria da qualidade do sistema de 

transporte coletivo, e, aí sim, voltem a pensar em uma medida como essa. O que não 

dá é para se fazer o inverso: primeiro impor o uso do já precário sistema, para depois 

pensar em como se adequá-lo... 

 

Brincadeira uma proposta dessa. Façam-me o favor... 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
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Nº: 14g 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Aline Romio 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Bom dia! Acho um absurdo cobrar estacionamento nas áreas de moradia do Plano 

Piloto. Eu, lor exemplo, moro numa 400. Tenho de me esforçar muito para pagar o 

apartamento, que foi opção para evotar trânsito. Tenho um único carro, que não é 

novo. Meu apartamento não tem vaga privativa,como a maioria dos prédios das 400. 

É rídiculo, é imoral eu vir a ter de pagar um estacionamento na frenre so meu prédio. 

As vagas já são no limite paraos apartamentos.  Como garantir a separação de vagas 

para os moradores? Se eu pagar o governo será responsável por possíveis danos ao 

meu carro? Acredito que esse projeto precis ser revisto. Invlusive, pode interferir 

negativamente no comércio das quadras comerciais. 

Por favor revejam isso.  

RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 
 
Nº: 15g 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Aline JV 
 
CONTRIBUIÇÃO 
NÃO CONCORDO TENDO EM VISTA QUE BRASÍLIA NÃO DISPÕE DE UM 
TRANSPORTE COLETIVO QUE FUNCIONE, ESTÃO SEMPRE LOTADOS, PARA A 
ÁREA NORTE DE BRASÍLIA NÃO EXISTE NEM BRT E MUITO MENOS METRO 
COMO TEREMOS O DESCONTO POR ANDAR DE BRT E METRO? 
AINDA NÃO É POSSÍVEL, POIS NÃO TEMOS TRANSPORTE PUBLICO QUE 

ATENDA AOS USUÁRIOS QUE HOJE USAM.  IMAGINA SE DOBRAR O NUMERO 

DE USUÁRIOS.   

SEGUE MINHA CONTRIBUIÇÃO   

RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. O Projeto prevê isenção de cobrança de 
estacionamento em 16 estações do Metrô e BRT para quem utilizar o transporte 
público. 
 
Nº: 16g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Allan Alves Ferreira 
 
CONTRIBUIÇÃO  
Já estamos sofrendo muito, para esse órgão composto por gente indicada e não 

concursados, aproveitando- se do isolamento que estamos obrigados, 

desonestamente se reunirem para tomar posições autoritárias. 

Talvez se o metrô já estivesse passando na asa Norte, teríamos menos problemas. 

Um absurdo, uma vergonha que vai encher mais ainda os tribunais. Sei que não vão 

ler, mas se lerem, não se esqueçam ou procurem saber que a metragem do IPTU que 
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pagamos nas quadras 400, englobam a parte da calçada do prédio, portanto está 

longe de ser área pública 

RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 
 
Nº: 17g 
NOME DO CONTRIBUINTE: ALLAN ARAUJO  
 
CONTRIBUIÇÃO  
Minha opinião é que só vale a pena instituir a cobrança com duas condições: 1 - iniciá-
la apenas na área central, entorno da Rodoviária do Plano, setores bancário, 
comercial, autárquicos, sul e norte. É preciso testar ali primeiro, porque são os lugares 
de maior circulação e pressão por vagas na cidade; 2 - o dinheiro arrecadado deve 
ir completa e exclusivamente para financiar os meios não motorizados de 
transporte (bicicleta, a pé), ou os motorizados coletivos (sobretudo o metrô e o VLT). 
Neste último caso, obrigando os concessionários a investir sim a parte além do lucro 
na contínua melhoria dos modais coletivos não poluentes e não motorizados. Se for 
para manter o quadro atual de estímulo ao carro, não faz o menor sentido criar 
qualquer zona de cobrança de estacionamento. 
 
Obrigado. 

Allan 

RESPOSTA 
 
A SEMOB agradece a manifestação. 
Com relação à destinação dos recursos, foram acatadas as contribuições, conforme 
item 2.2 deste Relatório, para que se proponha adequação da legislação distrital à 
Política Nacional de Mobilidade Urbana de forma que os recursos arrecadados em 
concessões de mobilidade sejam direcionados a investimentos no próprio sistema de 
mobilidade. 
 
Nº: 18g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Amanda Valle 
 
CONTRIBUIÇÃO  
 
Boa tarde, 
 
Acredito que o projeto Zona Verde é totalmente inviável na situação atual. O transporte 
público é de má qualidade e não atende a toda população, tanto em relação a 
quantidade de pessoas quanto em relação às localidades do DF e entorno. Esse 
projeto seria mais viável se acontecesse depois que o transporte público fosse 
melhorado, e dessa forma as pessoas poderiam optar por andar ou não de automóvel. 
 
Após a linha do metrô ser ampliada, após a construção do VLT, após o aumento da 
oferta e linhas de ônibus e ainda BRT acontecerem, esse seria um projeto a ser 
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pensado sendo justo com a população. 
 
Além de que o Plano Piloto é a RA que possui a maior oferta de empregos do DF, 
então não é opcional para boa parte da população se deslocar até o centro. 
 
Outro fator é o aumento do custo de vida no Plano Piloto, um morador de uma quadra 
que não possui garagem e possui mais de um carro será taxado? O morador que 
precisa se deslocar para a comercial de outra quadra, precisará pagar 
estacionamento? Uma visita a alguém que more no Plano terá que pagar 
estacionamento? Apartamentos no plano piloto que possuem garagem terão seus 
preços aumentados, contribuindo ainda mais para a desigualdade social que já ocorre 
no DF. Além de que muitos prédios farão seus pilotis de garagem como uma saída, 
assim desrespeitando a função do pilotis e privando as pessoas de terem suas áreas 
de convivência. 
 
Muito comparam com a zona azul de SP, mas não observam a diferença que em São 
Paulo a oferta de transporte público é bem superior à ofertada no DF, um grande 
exemplo é o número de linhas de metrô que é incomparavelmente superior. 
 
Penso que esse projeto é muito precipitado e injusto com a população, pois a mesma 
não tem escolha e já sofre com o esse transporte de má qualidade, limitado e de alto 
custo ofertado. Devem ser feitas inúmeras mudanças muito ANTES  e não durante 
(que na verdade é depois) para que a aplicação desse projeto um dia ocorra. 
 
RESPOSTA 
 
A SEMOB agradece a manifestação. 
Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

 
Nº: 19g 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Amaury Leite 
 
CONTRIBUIÇÃO  
NÃO A COBRANÇA DO USO DE ESTACIONAMENTOS EM ÁREAS PÚBLICAS E 
RESIDENCIAIS. ISSO É UM MASSACRE AO CIDADÃO NO SEU DIREITO DE IR E 
VIR. E O QUE DIZER DE COBRANÇAS EM ÁREAS RESIDENCIAIS? 
CONVENHAMOS: O BRASIL AINDA É UM DOS PIORES SALÁRIOS DE 
TRABALHADORES, UMA DAS MENORES RENDA PERCÁPTA DO MUNDO, UMA 
CLASSE MÉDIA SACRIFICADA COM IMPOSTOS ESCORCHANTES, ETC... E, 
AINDA FICAM INVENTANDO FORMAS DE DETERIORAR AINDA MAIS A 
QUALIDADE DE VIDA DOS CIDADÃOS, FRANCAMENTE, É IMPRATICÁVEL, É 
INSUSTENTÁVEL... NÃO A ESSE PROJETO ESDRÚXULO 
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RESPOSTA 
 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 20g 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Ana Carolina de Souza Moreira 
 
CONTRIBUIÇÃO  
Não é possível cobrar de moradores em áreas residenciais. 
Grande parte dos prédios antigos de Brasília não possuem garagem subterrânea. 
Simplesmente absurdo!!! 
Qual a contra partida para o cidadão? Metro tem q chegar na asa norte e parte norte 
de Brasília. Sobradinho e Planaltina. 
 
Ana Carolina de Souza Moreira 
 
RESPOSTA 
 
A SEMOB agradece a manifestação. 
Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 
 
Nº: 21g 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Ana Cláudia Lamounier 
 
CONTRIBUIÇÃO 
O GDF perdeu o senso do abuso e vai, mais uma vez, onerar a população sem retribuir 

em serviço de qualidade.  

A necessidade de arrecadar, a ganância e a exploração que essas imposições 

escondem, são o reflexo das mentes doentes e alucinadas dos nossos governantes. 

Moro em quadra sem garagem e 1 vaga não será suficiente para todos os moradores. 

Tenho familia espalhada pela cidade. Vou pagar para visitá-la? 

E as pessoas que noram longe e pegam carro para virem trabalhar? Que fazem 

vaquinha da gasolina para chegarem mais rápido ao trabalho. Vão estacionar onde?  

Estou indignada! 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 
 
Nº: 22g 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Ana Lucia Augusto de Oliveira 
 
CONTRIBUIÇÃO 
 
Audiência Zona Verde 
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Preliminares: 

Como das outras vezes, toda vez que o assunto retoma, sempre recomeça de forma 

grandiosa, e ai não consegue  ser implementado.  

Porque não   começar com projeto piloto em áreas de atividades econômicas, 

hospitalares e comerciais e Parques? Onde  ninguém  passa 24 horas, todos os dias 

da semana e todos os meses no ano, como ocorre as áreas residências? Menos 

polêmica  para começar  melhor... 

De qualquer forma, em relação à abordagem para as Superquadras: 

1- Há superquadras que têm blocos que não dispõem de garagem, em geral os 

blocos dispõem  de no máximo 2 vagas. Assim foi planejado e executado. 

Ficará  absurdamente caro para quem mora bancar com a inovação agora.  A 

Cobrança deve ser estruturada para usuários dos comercios locais que não 

residam na SQS. 

Sugestão: Isenção de pagamento dos estacionamentos públicos da 

Superquadras onde o cidadão  mora. 

Sugestão: Faz-se necessária a intensa fiscalização para que não aumente o 

estacionamento em vias públicas,  como já ocorre no Plano Piloto, a exemplo 

das Superquadras Sul  202, 203, 112. Porque para fugirem do pagamento 

muitos mal educados usaram as vias públicas como estacionamento.  Qual 

será a estratégia  de fiscalização?  Hoje praticamente muitos são os motoristas 

que não  precisam de regras para estacionarem,  qualquer lugar no DF é vaga. 

A fiscalização será do GDF ou da PPP? 

 

2-  "A concessionária do serviço repassa ao município de Vitória 32,78% do valor 

arrecadado com o estacionamento." E aqui no DF?  

"Os parquímetros utilizados em Vitória contam com painéis para captação de 

luz solar, dispensando o uso de energia elétrica no funcionamento das 

máquinas." E aqui no DF? 

 

3-  Pagamento e isenção 

 

Em Vitória "O pagamento pode ser feito com moedas ou cartões magnéticos 

recarregáveis, comercializados pelos monitores da empresa concessionária. 

Também é possível efetuar o pagamento por meio de aplicativo para celular." 

 

Estabelecer Condições para isenção 

 

4-  Seria interessante iniciar a aplicação do modelo em áreas como 

a   Área  Central, os Setores Hospitalares, os Comércios  Locais,  Parque da 

Cidade e estudar melhor a aplicação nas Superquadras, pelo número  de 

pessoas que serão afetadas diretamente todos os dias, 24 horas por dia, 

diferentemente dos setores onde o tipo de uso e  de atividade é mais 
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diversificado e rotativo mesmo. Moradia é Moradia,  24 horas por dia, semana, 

meses e anos a pessoa  mora. Não se trata de opção,  é fato. 

5- Estudar  um sistema  de identificação, por raios de abrangência, de localização 

do usuário do estacionamento X local de moradia para que tornasse possível a 

cobrança da seguinte forma, quanto mais longe de casa você estacionar mais 

barato a cobrança  e qto mais perto de casa estacionar mais  caro, 

para  desestimular a circulação  de carros para locais próximos  de casa, o quê 

ocorre muito no Plano Piloto/RA I. 

RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
Com relação às quadras residenciais, destaca-se que o Projeto prevê cobrança 

apenas em horário comercial e isenção para moradores, com objetivo de inibir que 

automóveis estacionem nas quadras residenciais para acessar as comerciais, como 

já ocorre hoje em muitas quadras. 

Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 
O Projeto não prevê terceirização da fiscalização, mantendo todos as prerrogativas 

do Poder Público, conforme foi explicado na Audiência Pública. 

Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 
Prevê-se a adoção de parquímetros com alimentação por energia solar e a utilização 
de aplicativo. 
A sugestão de cobrança diferenciada poderá ser melhor avaliada nas etapas 
seguintes do projeto. 
 
Nº: 23g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Ana Maria Fernandes Ratto 
 
CONTRIBUIÇÃO  
Entendo que este projeto é inviável enquanto o transporte público do DF for deficitário 

como é hoje. É necessário, primeiro, ampliar o alcance 

do metrô, fazendo com que este chegue a Asa Norte e até mesmo a outros bairros do 

Plano Piloto, como Sudoeste, Noroeste e Eixo Monumental. 

Além do metrô, também é necessário que haja mais ônibus para a população, 

inclusive dando alternativas de ônibus mais confortáveis, mesmo 

que com preço maior. Desta forma, muitas pessoas teriam opções para evitar sair com 

seus carros. 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 
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envolvidos. 

 
Nº: 24g 
NOME DO CONTRIBUINTE: ANA MARIA NUNES DE PAULA  
CONTRIBUIÇÃO  
 
Sou contra a privatização dos estacionamentos 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 25g 
NOME DO CONTRIBUINTE: ANA PAULA 
CONTRIBUIÇÃO 
 
POSICIONAMENTO SOBRE ESTACIONAMENTO PAGO NAS ÁREAS PÚBLICAS 

Vimos manifestar nosso posicionamento contrário a cobrança de estacionamento nas 

áreas públicas do DF, notadamente nas quadras da ASA NORTE e ASA SUL, sejam 

nas áreas comerciais externas ou nas áreas internas de moradia. 

O GDF não pode impor esse fardo aos cidadãos SEM ANTES garantir um sistema 

público, integrado e eficiente de transporte coletivo, digno da Capital da República. 

Faz-se necessário a implantação de um sistema radial de mobilidade urbana no DF, 

em direção ao Plano Piloto, utilizando trilhos leves e veículos seguros, leves e 

confortáveis, de forma a favorecer a migração do carro para veículos coletivos, bem 

como oferecendo qualidade urbanística e paisagística aos seus usuários. Esse 

sistema deve ser baseado na alteração da matriz energética de combustível fóssil 

para energias limpas e não poluentes ambientalmente. 

Entendemos que o modelo de gestão baseado em concessão a iniciativa privada da 

exploração de estacionamentos é desnecessário, imprudente e oneroso, visto que os 

investimentos para a implantação das vias públicas e demarcação das vagas já foram 

realizadas pelo GDF ao longo da construção de Brasília até os dias atuais. Faz- se 

necessário sim, o desenvolvimento de estudos para a constituição de um Órgão 

Publico que se configure em uma Autoridade Única Organizadora do Transporte e 

Mobilidade na Brasília Metrópole, que planeje e execute uma integração dos vários 

modais de transporte internos no Distrito Federal e com as cidades do entorno. 

Precede quaisquer estudos de cobrança de estacionamento no Plano Piloto a 

realização de investimentos e a implantação prioritária e urgente dos seguintes 

projetos: 

• Expansão do Metro até o final da Asa Norte e sua continuidade por meio de VLT 

para as cidades na região norte do DF. 
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• Implantar o VLT na W3, L2 e Eixo Monumental, ambos de forma circular, mas 

integrado, substituindo completamente os Ônibus, que deverão se deslocar para 

outras vias. 

• Executar o previsto no programa "Brasília Integrada" do BID/GDF,  que propõe 

“Terminais de Integração Metrô/VLT/Ônibus/Automóveis” nas pontas das Asas Sul e 

Asa Norte, com amplos estacionamentos gratuitos; 

• Implantar uma rede transversal de micro-ônibus elétricos de vizinhança (cruzando o 

Plano Piloto no sentido Leste-Oeste) ligando as quadras, desde 800 às quadras 900. 

• Completar e integrar as ciclovias e ciclo faixas, construindo bicicletários em praças 

e pontos de ônibus, edifícios  públicos e comerciais e fortalecer sistema compartilhado 

de bicicletas e patinetes. 

Trará, ademais, custo cruel ao orçamento familiar dos assalariados já obrigados a 
manter oneroso carro individual e a enfrentar penosos congestionamentos, devido à 
ausência de transporte coletivo decente pela omissão do poder público, ao longo de 
décadas 
 
RESPOSTA 
 
A SEMOB agradece a contribuição. 
Cumpre diferenciar privatização de concessão, como foi explicado na Audiência 

Pública. 

Com relação às quadras residenciais, destaca-se que o Projeto prevê cobrança 

apenas em horário comercial e isenção para moradores, com objetivo de inibir que 

automóveis estacionem nas quadras residenciais para acessar as comerciais, como 

já ocorre hoje em muitas quadras. 

O Projeto não prevê terceirização da fiscalização, mantendo todos as prerrogativas 

do Poder Público, conforme foi explicado na Audiência Pública. 

Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

 
Nº: 26g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Ana Paula Braga 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Bom dia,   

Inadmissível a cobrança de estacionamento no DF,  uma vez que a arquitetura do 

quadrado é peculiar, e necessitamos de carro para locomoção para lugares 

distantes.  O transporte público também não é bom,  necessitando de 

aprimoramentos,  antes desta cobrança.  
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Att, Ana Paula 

RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 

 
Nº: 27g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Ana Paula Caldeira Souto Maior  
 
CONTRIBUIÇÃO  
Sou contra a cobrança dentro das quadras residenciais e em locais públicos. Sou a 

favor do GDF investir em mais transporte publico com segurança, pontualidade e 

maior frequência e em ciclovias. Vamos garantir o verde em nossa cidade, menos 

poluição e não no enriquecimento de empresas à custa da qualidade do ar que 

respiramos e da nossa qualidade de vida. 

Sou assim a favor de investir em empresas que valorizem o verde, o uso público com 

responsabilidade dos espaços comuns. Por mais ciclovias e pelo transporte publico 

com responsabilidade! E não à privatização dos espaços publicos! Brasília não 

merece ser degradada como vem ocorrendo nos últimos anos com a 

descaracterização do seu conceito por empresas gananciosas e irresponsáveis. O 

mundo precisa mudar para melhor e não para pior. Brasilia precisa ser mantida e 

cuidada como um exemplo de como as cidades modernas podem ser. E não continuar 

a ser devorada em suas áreas verdes e seus acessos públicos. A usura dessa gente 

não pode continuar em Brasília a ser um aleijão! Menos carro e mais transporte público 

decente! 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
 
Nº: 28g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Ana Paula Resende 
 
CONTRIBUIÇÃO  
 
Boa tarde,  

Estou enviando esse email sobre o projeto de estacionamentos pagos 

em algumas regiões do Plano Piloto. 

Deixa eu ver se eu entendi... vão cobrar pelos estacionamentos em quadras 

residenciais (Zona de Ipe Amarelo) pra incentivar o uso de transporte publico? 

O transporte público vai ser de graça? 

IPVA e IPTU vão acabar? 

Pois caso se não seja assim, o cidadão irá pagar 2x (duas vezes): 
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1) pelas horas do carro parado em sua casa; e  

2) pelo transporte publico que estaria usando no dia. 

Então seria mais fácil esse cidadão pegar o carro e ir trabalhar, ja que teria que pagar 

de qualquer forma pelo estacionamento na área de Zona Amarela. 

Se o objetivo é incentivar o uso do transporte publico, claramente, ja temos sua 

primeira falha. 

A segunda falha seria no não-incentivo ao turismo (que já é baixo) em Brasília. 

Aplicar esse projeto na área de Zona Amarela não faz sentido pois isso afetaria o 

comercio local e até mesmo o setor de serviços em residências (obras, manutenções, 

atendimentos…) 

Na zona hospitalar então, o indivíduo além de estar doente ou acidentado tem que se 

preocupar em pagar um estacionamento. Não há muita escolha para essas pessoas, 

pois se estacionar longe e fora da área capaz de nem chegar ao hospital com vida. 

Claramente os Hospitais dessa região estariam deixando de ter seu caráter PUBLICO. 

Ademais, as regiões escolhidas seriam afetadas pela desvalorização imobiliária, 

fazendo com que regiões com casas ou apartamentos com garagens fossem 

supervalorizados. 

Brasília carece de transporte publico eficiente. 

Paris, Roma, países que também possuem tombamentos históricos como esses, 

possuem uma excelente malha metroviária e rodoviária. 

Eles cobram os passageiros através de horas, diárias ou mensalidades; usam 

os cartões ou tickets por valores pré-estipulados e preços fixos, não cobram por trecho 

A ou B; ou A + B. 

Ou seja, você é capaz de se locomover pela cidade inteira, o dia todo por um ÚNICO 

preço. E o governo de lá ainda é capaz de custear e aumentar tranquilamente o 

grande numero de ônibus e metrôs em um curto espaço de tempo se forem pesquisar. 

O único problema é que, o que é arrecadado aqui no Brasil, infelizmente, sofre muitos 

desvios, e os supostos investimentos nunca chegam no seu destino final. 

Eu, sinceramente, não vejo nenhum sentido, motivo e incentivo algum para quem tem 

carro começar a usar o transporte público. Pois se o cidadão deixar o carro em casa 

vai estar pagando, se ele for trabalhar e estacionar em alguma dessas regiões, 

também estará pagando. 

Esse projeto FOGE ao seu objetivo principal, se for realmente para diminuir o fluxo de 

carros. 

Diminuir fluxo de carros é INVESTIR em transporte publico e não programas de 

estacionamentos pagos, pois projetos como esse são COMPLEMENTARES 

ao serviço de transporte já estabelecido e eficiente, e não o meio ou solução para 

isso. 
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Estacionamentos pagos devem surgir DEPOIS do investimento em transporte publico 

para, ai sim, conseguir manter manutenções e melhorias desse transporte básico.  

Se atualmente o GDF não está preparado para a alta carga de passageiros, 

com ônibus super lotados diariamente, o que dirá com esse projeto. 

O que é necessário mesmo é aumentar a malha do metrô e de ônibus  sem aumentar 

o preço desses transportes, e criar modelos eficientes de ticket único, como diárias, 

mensalidades ou ate mesmo tickets validos por 1h, 2h, 3 horas na região, e não por 

trechos - cada hora teria um valor X, Y ou Z.  

Usem como modelos países onde a taxa de turismo é alta, pois normalmente o 

transporte desses países são eficientes, para só depois se pensar em implantar 

estacionamentos pagos. 

Minha sugestão é que se faça um estudo melhor sobre esse projeto com base na atual 

realidade de Brasilia. 

E eu nem vou entrar na questão de tombamento. 

Atenciosamente, 

Ana Paula Resende. 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. O Projeto prevê isenção para moradores. 
 
 
Nº: 29g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Analista Qualidade 
 
CONTRIBUIÇÃO  
 
Bom dia 

Sou Carlos 

Bom, 

Caros senhores e senhoras 

- Incentivar o uso do transporte Publico DEVE partir com a OFERTA de um transporte 

com QUALIDADE, com CONTINUIDADE, com SEGURANÇA, com Preço acessível, 

preço adequado a realidade dos usuários. Temos? Não!!! 

SE já houvesse todos estes itens, não precisaria privatizar nada. 

Em uma analogia do nosso cotidiano , 1º você castiga seu filho (privatiza) e depois 

orienta (oferta transporte) ? 

E quando houver Greves de Metro e Metroviarios, como ficara a população ? 
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Note, que, em outros paises funciona, pois, nestes locais o transporte publico atende 

a requisitos que a população necessita. 

Já temos esses itens em Brasília ? O transporte comporta 100% da população em 

horario de pico? o Transporte é Seguro ? o Preço é justo para a condição social da 

população ? 

Faço um convite aos excelentissimos, ao governador, Passem 1 mês com a 

população, Saindo da Ceilandia, Saindo de Sobradinho, saindo das nossas RA’s e 

vindo diariamente trabalhar no centro de Onibus, e ao fim do expediente retornando a 

vossas residências de ónibus. 

EU PAGO sua passagem! 

- Outorga de 30 anos é um prazo extremamente exagerado e honeroso a 

POPULAÇÃO. 

Por gentileza, reduzam. 5 Anos é um prazo aceitavél. 

- Se o intuito é Incentivar o maior uso do Transporte PUBLICO, os Recursos 

provenientes da privatização DEVEM ser revertidos em benfeitorias ao 

TRANSPORTE publico. 

Não interessa desculpas, justificativas etcs, recurso do povo deve voltar para o Povo 

e não ficar nas mãos de EMPRESA PRIVADA. 

- Multas por estacionamento tem o mesmo cunho de multas de Transito, LOGO, são 

de cunho e juridicamente EDUCATIVOS, JAMAIS devem ser de responsabilidade de 

entidades PARTICULARES. MUITO menos, o uso de seus recursos, ou seja, 

MULTAS de Estacionamento, DEVEM ser gerenciadas e seus recursos utilizados 

pelos Orgãos Publicos para Socidade Brasiliense. 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 
Cumpre diferenciar privatização de concessão, como foi explicado na Audiência 

Pública. 

Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

Foram acatadas as sugestões para redução do prazo da concessão. 
Com relação à destinação dos recursos, foram acatadas as contribuições, conforme 
item 2.2 deste Relatório, para que se proponha adequação da legislação distrital à 
Política Nacional de Mobilidade Urbana de forma que os recursos arrecadados em 
concessões de mobilidade sejam direcionados a investimentos no próprio sistema de 
mobilidade. 
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Nº: 30g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Andar a Pé - O Movimento Da Gente 
 
CONTRIBUIÇÃO  
 
APOIO CRÍTICO AO PROJETO ZONA VERDE – ESTACIONAMENTO PÚBLICO 

PAGO EM BRASÍLIA 

Manifestamos nosso apoio à proposta de implantação de estacionamento público 

pago em Brasília. Essa medida é adotada na maior parte das grandes, modernas e 

desenvolvidas cidades do mundo e vai ajudar Brasília a entrar nesse seleto grupo. 

O estacionamento público pago é importante para regular o uso dos espaços públicos 

construídos e mantidos por todos, mas privatizados por usuários de carros 

particulares. A maior parte da população paga e poucos usam. 

O estacionamento público pago é importante para que o transporte público coletivo e 

a chamada mobilidade ativa – a pé ou de bicicleta – tenham investimentos que 

permitam à cidade cumprir a legislação nacional, onde todos os demais modos de 

transporte devem ter preferência em relação aos carros individuais. 

O estacionamento público pago é importante porque ajuda a preservar o Plano Piloto 

–Patrimônio Urbanístico Mundial – e combater a invasão de áreas verdes, de calçadas 

e ciclovias pelos carros, evitando que nossa Cidade Jardim venha a se transformar 

em Cidade Parking. 

A proposta traz uma boa ideia, MAS precisa de ajustes. Esse também é o objetivo 

desta Nota: 

apresentar ao Governo e à população sugestões para que uma boa ideia não seja 

desperdiçada por uma estratégia ruim de implantação. 

A seguir, nossas propostas. 

I. Alterar os objetivos do projeto para: 

1) Implantação do estacionamento público rotativo; 

2) Combate ao estacionamento irregular e à invasão, privatização ou degradação de 

área se equipamentos públicos; e 

3) Destinação de recursos para investimentos, qualificação e manutenção do sistema 

de  transporte coletivo e na mobilidade ativa. 

Justificativa: 

Dada a diretriz da Política Nacional de Mobilidade Urbana de que haja a integração 

da gestão de todos os modos de transporte, o alcance do objetivo de melhorar o uso 

das vagas de estacionamento existentes por meio da promoção da rotatividade 

poderá não ser alcançado senão for combatido o estacionamento irregular (prática 

recorrente, tanto no centro comercial da 
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cidade quanto nas áreas residenciais) e sejam destinados todos os recursos para a 

melhoria dos demais modais. Tal ação coordenada permitirá que os usuários que 

possam optar pela não utilização do veículo particular passem a fazer uso dos demais 

modos de transporte, além de contribuir para a oferta de um transporte público coletivo 

de qualidade e para incentivar a adoção dos meios ativos de deslocamento. 

II. Quanto aos recursos arrecadados, sugerimos: 

1) Vinculação legal da destinação total dos recursos da outorga inicial e das outorgas 

parceladas ao transporte coletivo e à mobilidade ativa; 

2) Gerenciamento dos recursos arrecadados em Fundo legal específico vinculado 

exclusivamente à mobilidade urbana; e 

3) Reativação do Conselho de Mobilidade do Distrito Federal (Decreto no 36772, de 

2015)como instância de controle social da implementação do projeto, atribuindo-lhe 

competência sobre o acompanhamento do cumprimento dos seus objetivos, da 

avaliação dos indicadores e metas, da arrecadação e da destinação dos recursos 

arrecadados, tanto pelas outorgas quanto pelas atividades de fiscalização e 

regulação. 

Justificativa: 

Esse projeto promoverá a geração de receita financeira não prevista no orçamento do 

GDF oriunda das tarifas arrecadadas (nomeadas outorgas inicial e parciais – inclusive 

com valor neste caso muito baixo – 10% - enquanto outras cidades utilizam percentual 

de até 30%. Além dessa 

receita nova, há ainda a desoneração parcial das ações do Governo para as atividades 

de gestão, manutenção, fiscalização e regulação dos estacionamentos públicos. 

Assim, se ele gerará receitas públicas oriundas do setor de mobilidade urbana, o 

retorno dessa arrecadação a esse mesmo setor deve reduzir resistências que 

normalmente se apresentam quando da implantação de qualquer novo custo à 

população. Aos usuários é preciso ser oferecida alternativa para sua locomoção e 

para isso o investimento da receita na melhoria do transporte público e na mobilidade 

ativa são essenciais. Várias das ações encontram-se previstas no próprio Plano de 

Mobilidade Ativa do DF, objeto de recente consulta pública realizada pelo Governo do 

Distrito Federal. 

A gestão moderna e transparente desses recursos pode ser feita por meio de Fundo 

legal e graças ao maior controle social sobre seu gerenciamento, o que impedirá o 

desvio dessa nova receita para cobrir despesas gerais do Governo. Essas previsões 

certamente farão com que o projeto seja mais efetivo e promova de fato uma gestão 

integrada da mobilidade urbana. 

III. Quanto à empresa que irá implementar o projeto, sugerimos: 

Relatório Anexo - Contribuições e Respostas (Rev Site) (53442389)         SEI 00090-00014697/2020-22 / pg. 665



 

1) Estudo sobre o gerenciamento preferencial do projeto por empresa pública 

existente; 

2) Divisão do projeto e das vagas em diferentes lotes, permitindo que distintas 

empresas sejam contratadas e concorram entre si, sem monopólio; 

3) Impedimento de que os diferentes lotes propostos sejam adquiridos por menos de 

3(três) empresas; 

4) Definição clara dos órgãos que receberão os recursos para fiscalização e 

regulação. 

Justificativa: 

O projeto não traz a opção de ser implementado por empresa pública, o que impede 

uma comparação técnica e financeira que justifique a escolha de empresa privada. É 

fundamental que essa análise seja feita antes da definição do certame, o que permitirá 

uma defesa do modelo atual ou sua reformulação institucional. Uma definição 

açodada da alternativa poderá ser danosa à modelagem técnica e financeira do 

projeto, que se pretende implementar por pelo menos 30 anos. 

Por outro lado, confiar todo o sistema a uma só empresa não parece uma medida 

inteligente para que se busque maior concorrência e melhores condições financeiras 

e de qualidade para a prestação dos serviços. Da mesma forma, como qualquer 

contrato, é preciso que haja cláusulas penais, inclusive com a possibilidade clara de 

rescisão do contrato, situação que poderá requerer a expertise de outras empresas 

para a substituição da empresa originalmente contratada. Assim, a divisão em lotes 

de empresas e a obrigação de que haja pelo menos três prestadoras do serviço 

poderá fazer com que a concorrência inicial não finde na assinatura do contrato. Outro 

ganho futuro dessa divisão poderá ser a expansão do projeto para outras áreas do 

Distrito Federal sema necessidade de manutenção de um monopólio por vezes 

desastroso para a prestação de serviços públicos. 

Outro aspecto relevante é a definição prévia dos órgãos e atividades a que serão 

destinados os recursos para fiscalização e regulação. O Edital não deixa claro que 

órgãos e atividades são esses. Importante destacar que ambas as atribuições são 

fundamentais para que os objetivos sejam alcançados: sem fiscalização do serviço ou 

de estacionamentos irregulares, não haverá solução para o problema dos 

estacionamentos irregulares; e sem uma regulação efetiva, poderemos ficar a mercê 

de um serviço de baixa qualidade e sem investimentos em um modelo sustentável de 

mobilidade urbana. 

IV. Quanto às etapas de implementação do projeto, sugerimos uma FASE 

PRELIMINAR, logo após a definição das empresas, para fins de: 

1) Contratação, pelas empresas responsáveis pela implementação do projeto Zona 

Verde, de um sistema informatizado (aplicativo) para a arrecadação e gestão 

financeira dos recursos provenientes dos estacionamentos rotativos, para uso 

compartilhado (na hipótese de concessão a empresas privadas), a ser previamente 
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aprovado pelo GDF. O referido sistema deverá ser aberto e, uma vez definido, passará 

a integrar o patrimônio público do Distrito Federal; 

2) Implementação de faixas ou corredores de rolamento exclusivo para ônibus nas 

vias do 

Plano Piloto que favoreçam esse meio de transporte em relação aos veículos 

particulares; 

3) Interligação de todas as ciclovias, ciclo faixas e faixas compartilhadas existentes no 

Plano  Piloto, dando continuidade e segurança ao uso desse modal; 

4) Implantação de paraciclos e bicicletários em terminais de ônibus e estações do 

Metrô, bem como em pontos estratégicos no centro da cidade; e 

5) Definição e divulgação do plano de aplicação dos recursos da outorga inicial no 

transporte público e na mobilidade ativa. 

Justificativa: 

O projeto tem três grandes áreas definidas para sua execução: 1) o financiamento da 

outorga inicial; 2) a execução das ações físicas em novos estacionamentos (6000 

vagas), melhoramento e manutenção dos estacionamentos atuais; e 3) os sistemas 

informatizados de controle e gestão. Dessa forma, caso se decida por dividir o projeto 

em lotes distintos ou para diferentes empresas, estará garantido que o sistema 

informatizado será único e seus custos de criação e manutenção gerenciados 

coletivamente. 

Antes do efetivo funcionamento, é fundamental que o Governo sinalize (e execute, 

mesmo que parcialmente) as melhorias citadas, permitindo uma migração dos 

usuários de automóveis para o transporte público e para a mobilidade ativa, o que, 

certamente, permitirá uma maior e melhor aceitação do projeto pela população. Assim, 

a existência de vias exclusivas para ônibus, a interligação das ciclovias, ciclo faixas e 

faixas compartilhadas e a instalação dos equipamentos para bicicletas nos pontos de 

conexão com outros modais são medidas fundamentais à conquista de novos usuários 

para essas formas de locomoção. 

Igualmente, a definição e divulgação do plano de aplicação da outorga inicial será um 

fator muito positivo para a redução de eventuais resistências ao projeto, além de ser 

uma ferramenta de controle social imprescindível em projetos que perdurarão por mais 

de um governo. 

V. Quanto aos estacionamentos propriamente ditos, sugerimos: 

1) Não execução de nenhum novo estacionamento no Plano Piloto; 

2) Revisão ou implantação das novas 6000 vagas de estacionamento previstas na 

proposta em áreas externas ao Plano Piloto; 

3) Revisão do investimento para criação de novas vagas nos bolsões do setor Ipê 

Branco, quando possível, buscando incentivar o uso do transporte público e a 

mobilidade ativa nas cidades onde moram os usuários do BRT e do Metrô. 
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Justificativa: 

O uso da quantidade de vagas existente no Plano Piloto precisa ser otimizado. Daí 

porque acreditamos que o estacionamento rotativo vai ao encontro de se reduzir 

investimentos públicos que são hoje destinados à apropriação exclusiva por usuários 

de carros particulares. Definir desde já que não haverá aumento de parques para 

estacionamento no Plano Piloto fortalece essa diretriz. 

Por outro lado, um fator que pode onerar o projeto é o investimento em novas vagas. 

Agregue-se que o Edital não define claramente onde elas serão criadas, citando 

somente as 6352 vagas do Setor Ipê Branco, a serem criadas ou revitalizadas, para 

as quais são destinados R$ 34,5milhões, ou R$ 5,426,00 por vaga, o que traz dúvidas 

sobre a busca efetiva pela rotatividade ou, em caso mais grave, sobre a possibilidade 

de adensamento da ocupação das áreas verdes do Plano Piloto por automóveis. 

Relevante também reafirmar a necessidade de que a cidade seja estruturada para 

pessoas, sendo um contras senso destinar cada vez mais espaço aos veículos 

automotores. Assim, sugere-se avaliar que novos bolsões de estacionamento sejam 

subterrâneos. 

VI. Quanto aos aspectos sociais do projeto, sugerimos: 

1) Previsão da obrigatoriedade de as empresas proporem, executarem e prestarem 

contas de programa social que busque incorporar os atuais guardadores de carro na 

implementação do projeto e/ou reduzir o impacto gerado na renda dos trabalhadores 

informais que podem vir a ser afetados por ele. 

Justificativa: 

Em todos os estacionamentos comerciais existentes no Plano Piloto há atividades 

informais vinculadas que geram receita aos seus praticantes. Não é possível que a 

geração de receita oriunda da implantação do Projeto Zona Verde não tenha como 

meta a redução de eventual impacto negativo à renda desses trabalhadores. 

Esperamos ter contribuído ao debate e à implementação da proposta. 

Brasília-DF, 14 de agosto de 2020. 

 
 
RESPOSTA 
 
A SEMOB agradece a contribuição. 
Serão adequados os objetivos do projeto. 
Com relação à destinação dos recursos, foram acatadas as contribuições, conforme 
item 2.2 deste Relatório, para que se proponha adequação da legislação distrital à 
Política Nacional de Mobilidade Urbana de forma que os recursos arrecadados em 
concessões de mobilidade sejam direcionados a investimentos no próprio sistema de 
mobilidade. 
Com relação à estruturação da concessão em mais de um lote, em análise 
comparativa com outros processos de concessão de estacionamentos rotativos 
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verificou-se que não é habitual, a exemplo da recente modelagem adotada pelo 
Munícipio de São Paulo, com quantitativo de vagas similar ao do DF. Não obstante, 
esse aspecto poderá ser melhor avaliado nas próximas etapas do projeto. 
Será iniciada articulação interna na SEMOB para aprimorar a compatibilização do 
Projeto Zona Verde com outros sistemas e iniciativas de mobilidade, conforme 
sugestões recebidas. 
O projeto é estruturado em parceira com a iniciativa privada conforme decisão do 
Conselho Gestor de Parcerias do DF, tendo em vista que a gestão pública não 
funciona bem para esses tipos de serviços, como se vê nos aeroportos, a exemplo do 
Galeão onde escadas rolantes e elevadores só passaram a funcionar após a 
concessão.  
Foram acatadas sugestões para incluir regras para Guardadores e Lavadores 
Autônomos cadastrados junto ao GDF. 
 
Nº: 31g 
NOME DO CONTRIBUINTE: André Matias Nepomuceno 
 
CONTRIBUIÇÃO  
 
À SEMOB/GDF (Consulta projeto Zona Verde) 

Um absurdo que recebo com INDIGNAÇÃO é essa “proposta” do GDF (Senhor 

Governador IBANEIS) de cobrança por estacionamentos (original e atualmente 

públicos) residenciais e “comerciais/zonas de grande movimento” (ambos, com 

diferenças relevantes de natureza e público, a depender de condições, planejamento, 

projeções, objetivos, metas e efeitos visados ,prazos, horários, valores, etc.). 

COBRANÇA EM ÁREA RESIDENCIAL É INACEITÁVEL, e nada a justifica, ainda 

mais por que quebraria completamente o espírito urbanístico do plano piloto e de 

outras quadras nos novos setores e da sistemática há décadas tradicionalizada na 

cidade de alta dependência de automóveis para deslocamento. 

Há vários aspectos que demandam políticas articuladas de trânsito, urbanismo, 

mobilidade, equipamentos, infraestrutura, TRANSPORTE PÚBLICO DE QUALIDADE, 

com oferta suficiente, rápido, barato, integrado, pontual, limpo e bem conservado, 

dentre outros qualificativos. 

São desejáveis CAMPANHAS EDUCATIVAS, incentivos ao uso de meios públicos 

contrapostos a punições, meios alternativos, como mais CICLOVIAS E IMPLANTAR 

BICICLETÁRIOS, com segurança, vestiários, guarda-volumes, etc.). Que dizer de 

CALÇADAS em bom estado, BANHEIROS PÚBLICOS. Exemplo: não é difícil verificar 

nos perímetros das Super quadra calçadas irregulares, quebradas, mal-acabadas ou 

até inexistentes. Também nas Comerciais Locais é fácil encontrar muitos desníveis e 

inclinações, além de buracos, tampas de instalações quebradas, inclinações 

diferenciadas loja a loja, além da APROPRIAÇÃO INDÉBITA EDESRESPEITOSA 

DAS PASSAGENS (pura e simples invasão). Essas precariedades ocorrem também 

no SCS e W/3. 
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O que dizer da permissão de que as Igrejas (e outras personalidades jurídicas) tomem 

como PROPRIEDADE ESPAÇOS PÚBLICOS (ou grandes espaços) no Plano Piloto 

– chegaram a por GRADES!, para não falar nas cidades? São espaços que podem 

desafogar as comerciais e o reflexo para as áreas residenciais, ao menos em horário 

comercial, pois a maioria dos cultos sedá à noite ou fim de semana. 

Já existem os estacionamentos nas estações de metrô, modelo que pode ser 

aperfeiçoado, estendido a outros lugares, com ou sem translado para os destinos mais 

procurados – o que está corretamente previsto, mas já poderia estar concluído e/ou 

em andamento. 

Mas por que não a gestão pública para administrar diretamente o problema? Seja pelo 

aproveitamento dos órgãos já existentes, Detran, DFLegal, Administrações, etc., (vale 

lembrara TCB como instrumento que, modernizado, poderia servir ao interesse 

público, pois isento do lucro ou do lucro abusivo) seja pela criação de nova estrutura 

estatal de implantação e fiscalização, a modo de certas prefeituras. 

Ainda, no terreno vasto das alternativas, têm-se apelar, se necessário, aos rodízios 

(por placa ou outros critérios), e o mecanismo de incentivo reverso, como permanência 

gratuita, mas vinculada rigorosamente a intervalo de tempo. Conforme houver a 

infração, aplica-se crescentemente cobrança ou penalidade – multa, guincha mento, 

etc. Implanta-se fiscalização constante. 

Por outro lado, é de verificar o interesse no lucro fácil, sem investimento 

correspondente,(aliás, conforme projeto, com o GDF investindo previamente 300mi, o 

que inverte o ônus do empresário – uma só empresa – de concessões, que seria de 

investir ANTES, para diferir depois a correlação despesa/lucro ) nem sequer de livre 

iniciativa, se não envolver até isenção ou financiamento público para instalar, a custo 

irrisório, meios de COBRANÇA, a se aproveitar dobem público construído e mantido 

com impostos. Veja-se o SCS, shoppings, áreas médico-hospitalares nas 900, 600, 

lago, rodoviária, aeroporto (Extorsivo!), eventos, e outros. 

Uma prova que gera muita desconfiança, além do valor bilionário, é a reserva de prazo 

por30(!) anos de concessão – como se sabe, há maioria de experiências pelo país, 

em todos as esferas federativas e em várias modalidades, em que são recorrentes 

aditivos, ou, na eventualidade de escassez da rentabilidade, a (re)transferência do 

ônus para o Estado e/ou o Consumidor. 

Outro aspecto, em tese, é que o foco parece ser a circulação de automóveis, princípio 

que faz perguntar sobre os existentes nas demais áreas fora da zona verde. Como 

ficariam os muitos abastados dos lagos sul (maior renda per capita do país) e norte, e 

diversos condomínios no DF, onde não raro há proprietários de vários automóveis e 

casas de alto valor. Sem falar de lanchas, jatinhos, invasões de áreas públicas. Isso, 

não necessariamente pelos logradouros, mas pela equivalência ao proposto para 

áreas residenciais nas Asas, SW, NW... e pela finalidade alegada como prioritária. 

E as destinações de IPVA, IPTU, com isenções e perdões questionáveis, que 

poderiam ser incluídas em mais apoio à mobilidade racional, relativizando o uso de 

automóveis. Calculo o exemplo em que se o morador fosse pagar conforme a proposta 
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do gov. IBANEIS, ultrapassaria significativamente o IPVA, ou parcela significativa 

deste, conforme a avaliação do carro. 

Há que considerar, naturalmente, a responsabilidade dos CNPJs, como também 

partícipes na questão. Se interessadas no maior movimento, devem contribuir. 

Financeiramente, de modo direto, ou combinado com, por exemplo, fornecimento de 

manobristas gratuitamente. 

Assim, pleiteio ao GDF que suste a proposta, até por que o momento é inoportuno à 

participação da sociedade. A PANDEMIA E SEUS EFEITOS TORNAM O DEBATE, E 

MUITO MAIS AEFETIVAÇÃO DE UMA CONTRATAÇÃO COMPLETAMENTE 

INOPORTUNA. É necessário impedir iniciativa tão inadequada, pois é patente não 

abarcar precisamente o que expõe como motivação. 

Afinal, penso que A QUESTÃO DEVE SER TRATADA; admitindo-se até algum tipo 

de cobrança, no entanto, com mais estudos, com ampla participação da sociedade 

civil, todos os agentes econômicos, a comparar detidamente experiências nacionais e 

internacionais, sempre enfatizado o princípio da qualidade do transporte público e sua 

integração, de modo que a cidadania realmente tenha gosto em usá-lo em maior 

escala. 

Atenciosamente, 

André Matias Nepomuceno 

RESPOSTA 
 
A SEMOB agradece a contribuição. 
Com relação às quadras residenciais, destaca-se que o Projeto prevê cobrança 

apenas em horário comercial e isenção para moradores, com objetivo de inibir que 

automóveis estacionem nas quadras residenciais para acessar as comerciais, como 

já ocorre hoje em muitas quadras. 

Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

O Projeto não prevê investimentos com recursos públicos. 
O Projeto não será implementado durante a pandemia. 
Foram acatadas as sugestões para redução do prazo da concessão. 
 
Nº: 32g 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Andrea Carvalho Guedes Gadelha 
 
CONTRIBUIÇÃO  
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É um absurdo quererem transformar o Plano Piloto de Brasília, uma cidade planejada 

e Patrimônio Cultural da Humanidade, em um aglomerado de guaritas. Que horror! 

Além de ser uma agressão ao projeto arquitetônico da cidade, a população do Plano 

Piloto não tem acesso a transporte público (linhas de ônibus e metrôs) que atenda às 

suas necessidades. Nosso transporte público é um verdadeiro caos, e essa proposta 

só irá piorar a qualidade de vida de toda a população.  

É injusto quererem sobrecarregar a população com mais essa cobrança nos 

estacionamentos do Plano Piloto, impondo uma verdadeira taxa sobre o uso de 

automóvel particular com o pretexto de ser um incentivo ao uso do transporte público, 

sabendo-se que o transporte público nesta cidade não funciona e que as pessoas 

querem ter um mínimo de conforto, segurança e rapidez ao utilizarem seus 

carros.  Não seria um incentivo ao uso do transporte público e sim um incentivo à 

depressão e à loucura de toda a população! 

O estacionamento que é público, torna-se público-privado, sobrecarregando 

a população inteira, em benefício de um setor privado por um período de 30 anos, 

sendo que o setor público receberá apenas 10%? Absurdo! 

Aos idealizadores da referida proposta, sugiro que, em estímulo ao transporte público, 

experimentem abandonar o uso do transporte particular para usar o transporte público 

nesta cidade, em um período de 30 anos, e vejam se isso seria viável. Ou mesmo com 

um salário mínimo mensal de R$ 1.043,00, destinem todo mês, a mesma quantia ao 

pagamento dos estacionamentos. 

Sugiro, como solução, então, que seja feito um plebiscito para que a população decida 

se prefere o estacionamento gratuito ou pago no Plano Piloto de Brasília. 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 
Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

Foram acatadas as sugestões para redução do prazo da concessão. 
Foi acatada a sugestão de reavaliar definição dos valores de outorga fixa e variável. 
Não há previsão legal para plebiscito neste caso. 
 
Nº: 33g 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Andréa Heringer 
 
CONTRIBUIÇÃO  
 
Prezados Senhores, 
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Considerando a possibilidade de manifestação sobre o Projeto Zona Verde, apresento 
minha contribuição para o debate. 
 
Sou moradora da Asa Norte e considero que a implantação da região Ipê Amarelo da 
forma proposta será muito prejudicial aos moradores das quadras residenciais do 
Plano Piloto. 
 
Nas Asas Sul e Norte são comuns os prédios de apartamento com vários moradores 
adultos e somente uma vaga de garagem ou mesmo prédios sem garagem. A isenção 
de somente um veículo por imóvel, juntamente com os critérios adotados para o setor, 
impedirá que os moradores do imóvel tenham mais veículos do que a isenção 
permitida. Além da cobrança do valor do estacionamento, o tempo de permanência 
máximo de duas horas é incompatível com a rotina de uma área residencial. O período 
do dia que o veículo do morador fica estacionado na sua quadra é variável em função 
da sua rotina, horário de trabalho, se está de férias, doente, etc, e por isso não pode 
ser limitado em duas horas no máximo. 
 
Por isso, considero que a cobrança de estacionamento nas quadras residenciais, 
inclusive dos moradores, restringe os direitos dos cidadãos e vai prejudicar a 
população de forma geral. 
 
Quanto a cobrança de estacionamento nas áreas comerciais de grande demanda por 
estacionamento, como SCS, SCN, Setores Hospitalares, sou favorável devendo ser 
adequada às características de cada local. 
 
Atenciosamente, 
 
Andréa Heringer 
 
RESPOSTA 
 
A SEMOB agradece a contribuição. 
Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 
 
Nº: 34g 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Andrea Varella Teixeira 
 
CONTRIBUIÇÃO  
O estudo de viabilidade deveria ser refeito, uma vez que só considera receitas e as 

poucas despesas apresentadas são referentes a pequenas obras de adequação, 

uniformes, etc. 

O estudo deveria considerar tanto aspectos positivos como negativos. 

Faltou considerar outras despesas que ocorrerão e o mais importante PERDA DE 

RECEITA. 

Para exemplificar como PERDA DE RECEITA PARA o GDF: 
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-Desvalorização dos imóveis devido à perda de estacionamento gratuito (diminuição 

na arrecadação de IPTU, e ITBI). 

-Desvalorização do Plano Piloto como um todo e das áreas comerciais num momento 

horrível pós covid. 

O plano piloto foi pensado para ser público (quadras parques sem cercas e muros, 

estacionamentos públicos). 

Tendência a valorização de outras áreas onde será mais fácil estacionar (sem ter que 

pagar) e os moradores terão estacionamento próprio (valorização de casas). Saída do 

comércio do plano piloto, KITNETS vazias. 

-Diminuição na venda de veículos (perda de arrecadação de impostos de compra e 

venda, manutenção, IPVA, receitas DETRAN, MULTAS, etc). 

-Diminuição na arrecadação de impostos com a diminuição de postos de combustível 

(combustível, bebida e outros serviços prestados nos postos). 

-Desvalorização das áreas comerciais (perda de receita impostos comércio produtos 

e serviços) 

 
RESPOSTA 
 
A SEMOB agradece a contribuição. 
Note-se que os imóveis mais caros do Mundo estão em áreas que possuem 
estacionamentos rotativos, como Nova Iorque, São Paulo e Rio de Janeiro. 
Quanto à redução de venda de veículos e combustíveis fósseis, essa é decorrente 
das diretrizes, princípios e objetivos da Política Nacional de Mobilidade Urbana. 
Quanto aos comércios, muitos perdem clientes justamente pela falta de rotatividade 
nos estacionamentos, sendo o presente projeto uma demanda de representantes das 
associações comerciais do DF. 
 
Nº: 35g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Ângela Cristina Maia Franco Rizental  
 
CONTRIBUIÇÃO  
 
Prezados,  

 Boa tarde.  

Meu nome é Ângela Franco Rizental e dirijo-me aos senhores enquanto 
residente do Plano Piloto - Brasília/DF e Sanitarista do Ministério da Saúde.  

O Projeto Zona Verde propõe mudanças radicais na vida cotidiana dos 
moradores de Brasília e entorno que precisam ser analisadas com empatia e à luz da 
ciência e do bom senso, tendo em vista o importante impacto negativo que gerará nas 
áreas da saúde pública, mobilidade urbana, trabalho e emprego, economia, e até para 
a arrecadação de impostos. Explica-se.  
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Área da Saúde – com a cobrança de taxas de estacionamento em todo o Plano 
Piloto, muitos cidadãos deixarão de usar transporte particular para usar o transporte 
público. No momento atual de pandemia de Covid-19, em que a taxa de transmissão 
do Novo Coronavírus é altíssima, que as redes pública e privada de saúde já estão 
quase em colapso, e cuja mais eficaz medida de prevenção da transmissão é 
o distanciamento social, o governo do Distrito Federal propõe que os seus cidadãos 
se amontoem em ônibus e metrôs lotados, sem falar na aglomeração que haverá nas 
rodoviárias, estações do metrô e paradas de ônibus. Outra opção que os cidadãos 
terão é o uso de táxi, Uber ou carona solidária, todas essas, opções que expõem as 
pessoas à contaminação pelo Novo Coronavírus devido à alta rotatividade de usuários 
nos veículos, potencialmente infectados, que transmitirão o vírus em larga escala, 
diante da dificuldade de manutenção da descontaminação desses ambientes em 
padrões recomendados pela OMS e Ministério da Saúde.  

Área da Mobilidade Urbana – É noticiada frequentemente nos telejornais locais 
a péssima qualidade do serviço prestado pelo transporte coletivo na capital federal. 
Ônibus em quantidade insuficiente, o metrô que não chega até a Asa Norte, aumento 
dos preços das passagens quando os usuários não receberam aumento de salário, 
etc. Se os problemas do transporte coletivo já são antigos, famosos e nunca foram 
resolvidos adequadamente, certamente, aumentarão sobremaneira com o impacto 
que o Projeto Zona Verde gerará na demanda de usuários do sistema de transporte 
coletivo, muito acima dos níveis atuais. Quanto às ciclovias, não estão implantadas 
em todas as vias públicas da cidade, o que dificulta muito o uso da bicicleta como 
meio de transporte alternativo, pois expõe a pessoa a risco de acidente e de morte, 
inviabilizando o seu uso.    

Área do Trabalho e Emprego – Com o baixo nível de escolaridade de muitos 
moradores do entorno de Brasília e a falta de vagas de emprego formal, que se 
agravou com a pandemia de Covid-19, inúmeras famílias que têm o seu sustento 
oriundo do trabalho dos guardadores de carro (flanelinhas), deixarão de tê-lo e 
passarão a depender da ajuda do GDF para suprir as suas necessidades básicas. E 
o reflexo disso será o aumento da desigualdade social, potencial aumento da violência 
e do quantitativo de moradores de rua.  

Área da Economia – Intimamente relacionada ao aumento do quantitativo de 
pessoas sem trabalho, e inversamente proporcional, o poder aquisitivo da sociedade 
diminui com o aumento do percentual de desocupados. Por conseguinte, afeta 
também a economia local pela diminuição da demanda, por ter menos dinheiro 
circulando. Ademais, se aumenta o número de pessoas desocupadas, potencialmente 
esse quadro gerará mais despesas para o governo na área de assistência social.  

 Diminuição na Arrecadação de Impostos – os moradores das quadras 
residenciais da Asa Norte e da Asa Sul que não possuem vaga de garagem 
naturalmente estacionam nas vagas externas que ficam próximas aos blocos. Tendo 
em vista que o transporte coletivo local é ineficiente, que as famílias precisam muitas 
das vezes de 2 carros para conseguir dar conta de cumprir todos os compromissos 
de trabalho e estudo de todos os integrantes do núcleo familiar, e que o Projeto Zona 
Verde só disponibilizará 1 vaga gratuita de estacionamento externo por apartamento, 
não haverá como pagar 2 reais por hora para estacionar o outro carro na própria 
quadra onde reside. Isso é um ABSURDO!! Desta forma, muitas famílias terão que se 
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desfazer de 1 dos carros, e isso causará diminuição da arrecadação do IPVA pelo 
GDF, além de complicar muito a rotina das famílias. Isso não é justo!  

É preciso lembrar à Secretaria de Mobilidade do GDF que o governante é eleito 
pelo povo e que ele precisa trabalhar para garantir a saúde, o trabalho, a educação, o 
bem estar, a dignidade da pessoa humana. E que as políticas públicas precisam 
ser intersetorias. Como é possível elaborar um projeto que vai mexer tanto com a vida, 
saúde e mobilidade das pessoas sem se lembrar dos impactos que causará nas 
demais políticas públicas? Como não lembrar que estamos no meio de uma pandemia 
de grandes proporções e que essas medidas previstas no Projeto Zona Verde deverão 
impactar diretamente na saúde da população e aumentar a transmissão do vírus 
causador da Convid-19? E, ainda, que se houver aumento no número de casos graves 
de Covid-19 não haverá leito de UTI para todos e os médicos precisarão escolher 
quem vai viver e quem morrer? Esse Projeto Zona Verde é desumano e um disparate!  

Segundo a Constituição Federal de 1988, a  saúde é direito de todos e dever do 
Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do 
risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 
serviços para sua promoção, proteção e recuperação (Art. 196), e que os Estados 
organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados os 
princípios desta Constituição (Art. 25).   

O Art. 203 da CF/88 também prevê que “a assistência social será prestada a quem 

dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por 

objetivos:  

I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à 

adolescência e à velhice;  

II - o amparo às crianças e adolescentes carentes;  

III - a promoção da integração ao mercado de trabalho;  

IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de 

deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária;  

V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à 

pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não 

possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida 

por sua família, conforme dispuser a lei.”  

  Em seguida, o Art. 204 estabelece que as ações governamentais na área da 

assistência social serão realizadas com recursos do orçamento da seguridade social, 

previstos no art. 195, além de outras fontes [...].  

Pois bem. O Projeto Zona Verde claramente beneficia apenas os empresários, 

PREJUDICANDO todo o restante da sociedade. Os interesses econômicos não 

podem prevalecer sobre a justiça, a empatia, o bom senso e a ciência!  

Como ficarão os trabalhadores dos prédios comerciais que não oferecem vagas 

de estacionamento interno suficientes para todos? Um exemplo disso é o Ed. PO 700, 

no SRTVN 701, que possui pouquíssimas vagas de estacionamento interno e recebe 
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muitos trabalhadores, os quais terão que pagar 5 reais por hora diariamente, e ainda 

só poderão manter o carro na vaga por 5 horas, quando a carga horária de trabalho 

diária é de 8 horas. Ou terão que pagar mais ainda para renovar o tempo de 

permanência na vaga. Então, o gasto será de, no mínimo, 550 reais por mês, só para 

estacionar o carro em frente ao trabalho.  

E para aqueles que, além de terem que pagar os 550 reais para estacionar no 

trabalho, também precisarão pagar para estacionar na quadra de casa? Daí serão 

mais 32 reais por dia, ou 960 reais por mês, o que soma 1510 reais mensais, no 

mínimo, só para estacionar o carro. É INVIÁVEL, INJUSTO E AMORAL o que o GDF 

está querendo impor aos eleitores e contribuintes de Brasília!   

NÃO AO PROJETO ZONA VERDE!!!  

Atenciosamente,  
 
 Ângela Cristina Maia Franco Rizental  
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 
Foram acatadas sugestões para reavaliar valor das tarifas e permanência máxima. 
O Projeto não será implementado durante a pandemia. 
 
Nº: 36g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Antonio de Lima Medeiros  
 
CONTRIBUIÇÃO 
 
Olá bom dia. 

Na minha opinião antes de se pensar em estabelecer locais e valores de 

estacionamento, acho que o GDF junto com os municípios do entorno deveria fazer 

um plano de revitalização e modernização do transporte público, não adianta de nada 

implantar um projeto desta magnitude sendo que a maior parte da população anda de 

ônibus e metrô, aí juntando está grande maioria com outros tantos que iram migrar 

pra o transporte público, irá se tornar inviável e acabará chegando a um colapso.  

 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
 
Nº: 37g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Antonio Ricardo Lima 
 
CONTRIBUIÇÃO  
Prezados, boa tarde. 
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Apresento algumas sugestões para o projeto. 

1-implantação de projeto piloto para verificar se realmente há possibilidade de 

implantação do estacionamento pago pois já aconteceram algumas tentativas 

anteriores, sem sucesso; 

2-uma vez que a intenção é a ocupação da vaga por menos tempo, sugiro que seja 

considerado um tempo de isenção antes do início da cobrança de pelo menos 20 

minutos; 

3-seja apresentado projeto de melhorias do transporte público, seja com a ampliação 

do metrô, seja com o aumento da quantidade de ônibus, as quais seriam financiadas 

pela arrecadação com a concessão; 

4-se for mantida a cobrança dentro das quadras residenciais, isentar a cobrança para, 

pelo menos, 2 carros por família. 

Cordialmente, 

Antonio Ricardo 

 
RESPOSTA 
 
A SEMOB agradece a contribuição. 
Nesse momento priorizou-se o Plano Piloto por ser a região com maior demanda por 
vagas e pela redução do congestionamento em vias de acesso à região central, como 
EPTG, Estrutural e EPNB.  
Foram acatadas sugestões para aumentar tolerância mínima (proposta inicial 10 
minutos). 
Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Com relação à destinação dos recursos, foram acatadas as contribuições, conforme 
item 2.2 deste Relatório, para que se proponha adequação da legislação distrital à 
Política Nacional de Mobilidade Urbana de forma que os recursos arrecadados em 
concessões de mobilidade sejam direcionados a investimentos no próprio sistema de 
mobilidade. 
Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 
 
Nº: 38g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Ariane Souza  
 
CONTRIBUIÇÃO  
 
Boa tarde! 

Sugiro que se coloque cancelas nas quadras residenciais, que só permitam acesso 

dos moradores. 
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Não cobrar estacionamento em locais onde só existam empresas, uma vez que só 

quem vai estacionar serão os funcionários. Caso tenha que se pagar, que se cobre 

um valor mensal e JUSTO e não um valor por hora, uma vez que fica inviável para o 

trabalhador arcar com essa despesa. 

 

O correto mesmo seria só cobrar estacionamento em zonas comerciais, uma vez que 

entende-se que as vagas deveriam ser rotativas. 

 

É preciso observar, também, que o transporte público é de PÉSSIMA qualidade e 

escasso. Se já não comporta a quantidade de usuários, atualmente, com certeza irá 

colapsar com a adesão das pessoas que deixarão de utilizar seus veículos. 

 

E mais uma questão: quem não tiver mais condições de arcar com os custos que essa 

iniciativa trarão, certamente se desfarão do veículo, deixando de gerar receita para o 

Governo com o não pagamento do IPVA. Eu mesma serei uma pessoa que venderá 

seu veículo! 

 

Então é de extrema importância se considerar o bem-estar da população e a não 

oneração de seu orçamento com a implementação da zona verde. 

Atenciosamente, 

Ariane Souza 

RESPOSTA 
 
A SEMOB agradece a contribuição. 
Com relação às quadras residenciais, destaca-se que o Projeto prevê cobrança 

apenas em horário comercial e isenção para moradores, com objetivo de inibir que 

automóveis estacionem nas quadras residenciais para acessar as comerciais, como 

já ocorre hoje em muitas quadras. Não é possível fechar os estacionamentos públicos 

nas quadras residenciais apenas para os moradores, 

Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

O projeto tem por objetivo desincentivar o uso de automóveis, de modo que alguns 
cidadãos poderão abrir mão de possuí-los, reduzindo o índice de motorização do DF, 
atualmente o mais alto do Brasil. 
 
Nº: 39g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Ariel Martins de Andrade Alvim 
 
CONTRIBUIÇÃO  
 

Prezados Senhores,  

Mais uma vez proposta de cobrança pelo que não se oferece.  
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O GDF antes de pensar em cobrar tem de dar exemplo e condições aos seus 

cidadãos.  

Linhas de ônibus que atendam a população e não somente ao interesses das 

empresas transportadoras. 

Percursos com passagem integrada para baldeação ônibus, metrô e ônibus que 

transitem entre as quadras, esplanada e outras áreas do DF como até mesmo o 

entorno.  

Sim cartão de passagem integrada para o trabalhador, estudante e seniors.  

Área de estacionamento para cobrança que sejam criadas áreas subterrâneas na 

esplanada para os servidores e os bolsões existentes livres e ai sim zonas de 

cobrança. Sejam feitos prédios de estacionamento nos diversos setores centrais da 

capital e ai sim cobrança para quem for estacionar nesses prédios (uma PPP seria até 

viável) mas acho os bolsões de estacionamento já existentes devem ser e 

continuarem gratuitos.  

Já se passaram 2 décadas (quando iniciaram e suspenderam a cobrança)  e não 

tomaram atitude só pensam em cobrar, aplicar multas, agilizar controles mas conceder 

beneficio a população até o momento é ZERO.  

Muito pode ser feito em prol do trânsito no DF e em benefício do cidadão.  

Mudar sistema de circulação no plano para um sistema de contorno e mão única nas 

entre-quadras sendo as pares para descer e as ímpares para subir, fazendo-se nas 

vias áreas  W - tráfego no sentido norte/sul e nas vias L - sentido sul/norte.  

Calçadas devem ser construídas e recuperadas para que a população possa caminhar 

seguramente e acessos as passagens subterraneas devem ser ampliadas e com 

segurança plena.  

Enfim Brasília foi criada e idealizada para se trafegar com veículos, mudar seu 

planejamento inicial nos 45 minutos do segundo tempo não dá.  

 
RESPOSTA 
 
A SEMOB agradece a contribuição. 
Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

O Projeto não prevê a criação de novas vagas, pois seria contrário a seus objetivos. 

 
Nº: 40g 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Ariel Sangaletti 
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CONTRIBUIÇÃO  

Prezado Secretário e demais membros da Secretaria de Mobilidade do  

Prezado Secretário e demais membros da Secretaria de Mobilidade do Distrito 

Federal, 

 Inicialmente, cumpre esclarecer o caráter ensejador da presente sugestão. Ao 

ler a matéria sobre a Zona Verde no periódico Metrópoles pude vislumbrar uma 

eventual celeuma que ainda não foi pensada, caso a proposta seja devidamente 

aprovada. Dessa forma, discorrerei com um exemplo a seguir:  

“Imaginemos que “Tício” tenha conseguido comprar seu carro popular, zero 

quilômetro, financiado em 48 vezes. “Tício” trabalhou durante muitos anos em 

uma farmácia no centro de Brasília e, finalmente, em 2020, após 5 anos 

juntando seu dinheiro conseguiu dar uma entrada no seu carro e financiou as 

demais prestações. “Tício” ganha R$ 1.500,00 por mês. Mora em Planaltina de 

Goiás. Antes de comprar seu carro, “Tício” demorava de 2h a 3h todos os dias 

para chegar ao trabalho. Entre um ônibus e outro. Visando ter uma melhora em 

sua qualidade de vida, decidiu de uma vez por todas comprar seu carro. 

Agora, “Tício”, que se programou para todo mês ter um gasto com a gasolina, 

teria que arcar com aproximadamente 320 reais a mais em seu orçamento para 

conseguir estacionar seu carro perto do trabalho. 

Com R$1.500 reais por mês, “Tício” destinaria mais de 20% de seu salário para 

pagar o estacionamento da Zona Verde. Fora as prestações do carro, aluguel, 

lazer, saúde, pensão alimentícia, entre outros. 

Levando em conta que, o Distrito Federal não conta ainda com ampla linha de 

Metrô em suas regiões administrativas, muito menos uma rede de ônibus 

efetiva para conseguir atender a toda população caso decidam migrar do 

transporte próprio para o transporte público.” 

  Esboçado o exemplo real, cabe trazer à baila um exemplo internacional de 

sucesso que pode ser posto em prática. 

 Nos EUA, em Miami, em meados dos anos 80, foi instaurado o sistema de 

parquímetro. Todavia, conforme a “teoria das janelas quebradas”, inserida na matéria 

de Criminologia, a ideia não teve grande aceitação pela população, sendo os 

parquímetro alvo de depredação e vandalismo. 

 Como alternativa, o Governo de Miami decidiu construir prédios-

estacionamento. Alguns gratuitos, outros pagos, conforme a localidade da cidade. 

Com isso, a população teve um feedback positivo com a atuação governamental, e 

por consequência conseguiu aumentar a arrecadação sem prejudicar seu público. 

 Evidente que o Plano Diretor do Distrito Federal impediria a construção de tais 

prédios, contudo, a proposta de Emenda à LODF com o tema poderia ser debatida e 

amplamente divulgada ao público, até mesmo como alternativa, tendo em vista que o 
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sistema de estacionamentos no Plano Piloto e demais regiões administrativas do 

Distrito Federal é um problema crônico, que se fez presente em todos os governos. 

 Diante disso, sugiro a inserção da ideia acima transcrita para a audiência, de 

forma a contribuir para o cenário de transporte do Distrito Federal. Conforme visto, 

trouxe um exemplo prático a fim de ser pensado pelos envolvidos na proposta. 

Por derradeiro, me coloco à disposição para comparecer pessoalmente à 

reunião, com o ânimo de somar ao debate e contribuindo com ideias. 

 At.te, 

 Ariel Sangaletti Bezerra 

 
RESPOSTA 
 
A SEMOB agradece a contribuição. 
Foram acatadas sugestões para reavaliar valor das tarifas e permanência máxima. 
Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

O Projeto não prevê a criação de novas vagas, pois seria contrário a seus objetivos. 

 
 
Nº: 41g 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Aristides Antonio Santiago Maia 
 
CONTRIBUIÇÃO 
 
ÁREAS RESIDENCIAIS: 

É importante assegurar a gratuidade de e mais de uma vaga pública para a unidade 

habitacional que não possua vaga de garagem. 

É injusto conceder uma vaga grátis para quem já possui garagem e tarifar a partir da 
segunda vaga os moradores já penalizados por falta de garagem, como ocorre nós 
prédios das quadras 400 
 
RESPOSTA 
 
A SEMOB agradece a contribuição. 
Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 
 
Nº: 42g 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Artur Pimentel da Cunha 
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CONTRIBUIÇÃO  
 
Bom dia! 

Sou morador da Asa Norte e gostaria de dizer que sou favorável a criação de Zonas 

de cobrança de vagas de veículos nos estacionamentos públicos em Brasília. 

Especificamente sobre a cobrança em áreas residenciais das quadras do PP, entendo 

acertada a decisão, pois inibirá que motoristas que pretendem ir ao comércio utilizem 

as vagas próximas aos edifícios residenciais para estacionar.  

Isso já acontece hoje, devido a escassez de vagas, imagine com a cobrança daquelas 

vagas nas comerciais?! 

Porém a sugestão é que seja autorizado até duas vagas públicas por morador, pois 

uma vaga é um número insuficiente, tendo em vista que média de carros por 

residência e, principalmente, o fato de que vários edifícios residenciais nas Asas Sul 

e Norte não possuem sequer vagas próprias. 

Obrigado. 

 
RESPOSTA 
 
A SEMOB agradece a contribuição. 
Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 
 
Nº: 43g 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Ary Taira 
 
CONTRIBUIÇÃO  
Sou contra 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
 
Nº: 44g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Atila Rua 
 
CONTRIBUIÇÃO  
 

Prezad( )s, por gentileza esclareçam: 

Moro em quadra comercial do Plano Piloto, sou proprietário de veículo e estaciono 

nas vagas públicas de lá. O IPTU que pago não é de imóvel comercial, mas de 

residencial. Muitas outras pessoas estão em situação igual. Como vai ser: haverá 

credencial para identificar esses veículos para possibilitar uma isenção, ou terei que 

pagar de qualquer jeito? 
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 Valor calculado mínimo-máximo, para quem tiver de pagar: 

 - Número total de horas: (11 cada dia útil x5) + (4 no sábado) = 59 horas de 

estacionamento por semana. 

 - Valor mínimo por mês, com 22 dias úteis: R$ 2,00 em área residencial x 11horas 

x 22dias + 4 sábados por mês = R$ 492,00 

- Valor máximo possível por mês, com 22 dias úteis: R$ 5,00 em qualquer área x 

11horas x 22dias + 4 sábados por mês = R$ 1.218,00 

Valor a pagar por mês: R$ 492,00 a R$ 1.218,00 

Valor a pagar por ano: R$ 5.904,00 a R$ 14.616,00 

 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 
Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 
O controle será por aplicativo, mediante cadastro. 
 
Nº: 45g 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Augusto e Renata Carvalho 
 
CONTRIBUIÇÃO  
 
Prezados, 

Com muita surpresa e indignação, recebi a notícia de que se pretende cobrar por 

vagas públicas existentes nas áreas comerciais, bem como nas áreas residenciais. 

Num primeiro momento, pensei nas centenas de pessoas que dependem diretamente 

do dinheiro que pedem para olhar os carros. Como essa população tão carente e 

desfavorecida sobreviverá? 

Ouvi a informação de há a ideia de se criar áreas onde os carros poderiam ser lavados 

por essas pessoas. 

Como isso se daria? Será que sabem quantas pessoas vigiam os carros atualmente? 

Será que essas pessoas serão todas contempladas pelas empresas que 

administrarão os estacionamentos? 

Isso já foi tentado antes aqui e em outros lugares e não deu certo. Não há qualquer 

garantia de proteção social para essa população de ‘flanelinhas’. 

Em outro momento, pensei no fato de morar numa quadra da Asa Sul onde os prédios 

não tem garagens subterrâneas. Temos dois carros há mais de 11 anos. Parece-me 

que se pretende disponibilizar uma vaga de forma gratuita. 

Como assim? Os moradores, que já pagam o IPTU e todas as taxas públicas, ainda 

terão que arcar com o pagamento de outra (s) vaga(s) para eles mesmos e para quem 

os visita? 
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Essa limitação não faz o menor sentido e com certeza será objeto de ações judiciais. 

Não se pode obrigar moradores a pagarem por espaços públicos ligados diretamente 

às áreas residenciais. 

Um terceiro ponto que chama a atenção é falta de clareza na destinação do dinheiro 

que seria arrecadado no projeto Zona Verde. Não faz sentido destiná-lo a iniciativas 

que privilegiam Institutos de Previdência específicos ou a nichos governamentais não 

alinhados ao propósito que justifica esse projeto. 

Ademais, como já disse, a população que depende diretamente dos estacionamentos 

e que será extremamente afetada por essa mudança, tem que ser considerada, 

reduzindo ao máximo os impactos sócio-econômicos sobre ela. 

 Por último, causa estranheza querer incentivar a população a utilizar mais o 

transporte público, se esse serviço é desqualificado e já não atende às demandas 

atuais da população do Distrito Federal. Todos sabemos que o transporte público na 

Capital Federal é muito mal administrado, oferece um serviço de péssima qualidade e 

não atende todas as áreas do DF a contento. 

Posso dizer por mim. Se fosse utilizar o transporte público para trabalhar, demoraria 

horas para chegar ao trabalho e com certeza seria submetida a condições 

degradantes e desconfortáveis, que ninguém merece sofrer. 

Não adianta querer cobrar por espaços públicos unicamente para arrecadar dinheiro. 

É preciso pensar em quem depende deles para viver, para morar, para trabalhar. 

Enfim, sou completamente contra esse projeto da Zona Verde. Espero sinceramente 

que não seja adotado. 

 
RESPOSTA 
 
A SEMOB agradece a contribuição. 
Foram acatadas sugestões para incluir regras para Guardadores e Lavadores 
Autônomos cadastrados junto ao GDF. 
Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 
Com relação à destinação dos recursos, foram acatadas as contribuições, conforme 
item 2.2 deste Relatório, para que se proponha adequação da legislação distrital à 
Política Nacional de Mobilidade Urbana de forma que os recursos arrecadados em 
concessões de mobilidade sejam direcionados a investimentos no próprio sistema de 
mobilidade. 
 
Nº: 46g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Beatriz Afonso 
 
CONTRIBUIÇÃO  
Bom Dia! Não à cobrança de estacionamento nas quadras residenciais. SIM p melhor 
transporte público!!! 
 
RESPOSTA 
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A SEMOB agradece a manifestação. 
 
 
Nº: 47g 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Bernadete Panizza 
 
CONTRIBUIÇÃO 
 
Bom dia, 

Gostaria de maiores informações sobre o Projeto Zona Verde: 

1) Foi realizado estudo urbanístico para proposição desse projeto? Se sim, como pode 

ser consultado? 

2)  Foi realizado estudo de engenharia de transportes para proposição desse projeto? 

Se sim, como pode ser consultado? 

3) Algum desses estudos é capaz de garantir de que a rede de transporte público 

existente possui capacidade de absorver a demanda de aumento de usuários que 

decorrerá da eventual implantação da Zona Verde? 

4) Qual o percentual da arrecadação com a taxação de estacionamentos que será 

revertido em melhorias no transporte público e mobilidade urbana como um todo? 

5) Porque parte da arrecadação será destinada a custeio da aposentadoria de 

servidores do GDF? 

6) Quais os benefícios que esse projeto trará ao dia-a-dia da população, e não 

somente aos cofres públicos? 

7) Onde o texto integral do projeto poderá ser consultado? A proposição do projeto 

está sujeita a alterações? Qual o órgão responsável pelo texto definitivo? 

Obrigada. 

 
RESPOSTA 
 
A SEMOB agradece a contribuição. 
Todos os documentos do projeto estão disponíveis na página 
http://www.semob.df.gov.br/audiencias-publicas/ 
Com relação à destinação dos recursos, foram acatadas as contribuições, conforme 
item 2.2 deste Relatório, para que se proponha adequação da legislação distrital à 
Política Nacional de Mobilidade Urbana de forma que os recursos arrecadados em 
concessões de mobilidade sejam direcionados a investimentos no próprio sistema de 
mobilidade. 
Também será iniciada articulação interna na SEMOB para aprimorar a 
compatibilização do Projeto Zona Verde com outros sistemas e iniciativas de 
mobilidade, conforme sugestões recebidas. 
A SEMOB é responsável pela condução do projeto, que está sendo acompanhado 
também por TCDF, CGDF, PDGF e MPDFT. 
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Nº: 48g 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Bertrand Moura 
 
CONTRIBUIÇÃO  
Usam a desculpa da mobilidade urbana para essa arrecadação obscena. Prometem 
melhorar o transporte coletivo, porém, como em vários outros exemplos, tudo balela. 
Cobrar estacionamento em área residencial!?!?!? O governador e sua equipe, no meio 
dessa pandemia, deveriam beber menos. E os valores???? Ninguém vai de carro para 
as zonas comerciais por prazer... 
 
Chega de estuprar a carteira dos trabalhadores. O certo seria, melhorar o transporte 
público sem onerar a comunidade. Aqui só se pensa em arrecadação para sei lá o 
que. Governador, você é uma VERGONHA!!! 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
 
Nº: 49g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Breno Santos 
 
CONTRIBUIÇÃO 
Entendo como desproporcional e irrazoável a medida de se taxar os veículos de 

moradores. Em primeiro, porque, apesar dos moradoras não se colocarem como 

proprietários das áreas públicas, não é do desconhecimento do GDF que a presente 

taxação pode inviabilizar a propriedade, seja do bem imóvel - e até mesmo depreciá-

lo, seja do bem móvel, ainda que de maneira transversa, o que resultaria medida 

inconstitucional. 

Nesse sentido, considerando a remota hipótese de a medida vir a ser considerada 

legal, aqueles prédios sem garagem ou com poucas vagas sofrerão clara depreciação, 

o que certamente provocará impactos na arrecadação tributária. 

Em segundo, deve o administrador reconhecer, que aqueles moradores que já 

possuíam veículos (não importa a quantidade) se adequaram ao longo do tempo a 

uma regra de utilização que perdura por décadas na cidade de Brasília e cuja 

mudança, configuraria quebra de confiança do administrado na Administração, 

conceito de estabilidade das relações jurídicas protegida Constituição Federal e um 

dos pilares que definem o Estado Democrático de Direito. 

Em terceiro, porque o projeto visa apenas taxar áreas residências do Plano Piloto, 

sem qual motivo e motivação para não o fazer nas demais cidades do DF. Fica, então, 

a pergunta: porque apenas taxar os moradores da RA-1 e não, de forma isonômica, a 

todas as demais áreas residenciais do DF? Qual o critério ou características únicas 

que justificam (motivação) para taxar apenas as quadras residências do Plano Piloto? 

Será que tais justificativas se sustentam juridicamente? 
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RESPOSTA 
 
A SEMOB agradece a manifestação. 
Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 
A avaliação jurídica será aprofundada pela PGDF. 
 
Nº: 50g 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Bruno Gonzalez Nóbrega 
 
CONTRIBUIÇÃO  
 
1. Tendo como base o Relatório Consolidado Dos Estudos De Viabilidade, no 

Capítulo 2 que trata dos objetivos e no Capítulo 18 que trata dos impactos do 1. 

Tendo como base o Relatório Consolidado Dos Estudos De Viabilidade, no Capítulo 

2 que trata dos objetivos e no Capítulo 18 que trata dos impactos do projeto sistema 

de transporte, tem-se as seguintes contribuições: 

 

1.1. Brasília, desde sua criação, apresenta características que a tornam única, tais 

como a setorização de atividades, a sua configuração arquitetônica, a 

concentração das instituições públicas na área central e a forte dependência 

de mão de obra das cidades do entorno. Esses aspectos são desconsiderados 

na proposta, que carece de estudos que demonstrem quantitativamente os 

benefícios, no curto, meio e longo prazo, da implantação do projeto. 

 

1.2. É inadequada a aplicação de uma cobrança por estacionamento em áreas 

públicas, sem a melhoria prévia e urgente do transporte público. Fosse esse o 

caso, o projeto ofereceria um retorno positivo à população e garantiria que o 

desestímulo ao uso automóvel viesse acompanhado de um sistema de 

transporte público inclusivo e com qualidade. 

 

1.3. Entende-se que, pela envergadura da proposta, de 30 anos de concessão, são 

necessárias contrapartidas condizentes com seus objetivos, que requerem 

instrumentos de acompanhamento e fiscalização, tanto pelos atores e coletivos 

sociais, quanto pelas instituições jurídicas responsáveis. Entretanto, a única 

contrapartida mencionada trata do plantio de árvores, medida incoerente com 

o fim do projeto. Ainda que fosse esse o benefício para a população, a 

fiscalização de seu cumprimento demanda a indicação da área de implantação 

e do seu cronograma de execução 

 

1.4. As planilhas de custo do projeto não trazem qualquer indicação de recursos 

para aplicação em obras compatíveis com a promoção de mobilidade. 

Inclusive, foi informado na Audiência Pública que, por lei, o recurso captado 

pelo GDF deverá ser destinado ao Fundo Previdenciário do Distrito Federal. 

Além de ser tecnicamente incoerente, a destinação do recurso para esse fundo 
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é uma medida questionável junto à coletividade, que será onerada sem 

qualquer garantia de benefício. 

 

2. Tendo como base a Minuta de contrato - Anexo III – Capítulo 8 – Licença e 

autorizações, interações com os demais órgãos públicos e relação com as 

prestadoras, tem-se a seguinte contribuição: 

 

2.1. O grupo percebeu, ainda, incoerências na competência da SEMOB na 

implantação do estacionamento rotativo. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro (art. 

24, inciso X), no Distrito Federal, é função do DETRAN-DF implementar, manter e 

operar sistemas de estacionamentos rotativos pagos. Contudo, no projeto não está 

claro em que momento esse órgão participará das etapas da elaboração e da 

execução do Projeto da Zona Verde, visto que a maior parte das vagas se encontra 

em áreas urbanas. 

 

3. Tendo como base o Relatório Consolidado Dos Estudos De Viabilidade, Capítulo 

6 – Modelo de parcerias, item 6.3, o qual faz também faz referência ao Caderno 

1 dos Estudos de viabilidade, tem-se a seguinte contribuição: 

 

3.1. Na apresentação do projeto a SEMOB cita pesquisa de mercado que mostraria 

suposto apoio da população à implementação do projeto. Entretanto, julgamos 

importante a divulgação do questionário aplicado à sociedade, pois a 

porcentagem de aprovação do projeto ficou elevada (73,3%) para um projeto 

de taxação da população. É possível que o público entrevistado não represente 

adequadamente a população da capital, pois quase 50% dos respondentes 

tinham ensino superior completo e renda mensal de 2.000,00 a 5.000,00 reais. 

4. Ainda, afirma-se no Relatório Consolidado dos Estudos de Viabilidade: 

 

“8. PRAZO DE CONCESSÃO 

8.1. Propõe-se prazo de concessão de 30 anos para esta primeira rodada, pois há 

investimentos a serem realizados em obras para construção e reformas de bolsões, 

sinalização, equipamentos, etc. Assim, as próximas rodadas poderão ser feitas com 

prazos mais curtos, por exemplo 15 anos, pois os investimentos já estarão realizados 

e o mercado estará mais maduro.” 

4.1. Verifica-se que os valores de investimentos previstos ao longo do projeto 

somam, segundo informado no Modelo Econômico, a quantia de pouco mais 

de R$ 300 milhões, que descontados a uma taxa anual de 3,50% (estimativa 

de inflação), representa um valor presente líquido de aproximadamente R$ 250 

milhões para o projeto. 

 

4.2. No entanto, o valor de outorga a ser paga no início do projeto é definido em 

aproximadamente R$ 785 milhões de reais, valor este superior a três vezes o 
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investimento previsto. Caracteriza-se, portanto, que a justificativa para o prazo 

de concessão ser de 30 anos refere-se, sobremaneira, do pagamento pelo 

projeto da quantia de outorga solicitada, e não aos investimentos em obras, 

conforme informado. 

 

4.3. Não é possível, ainda, avaliar a compatibilidade dos valores orçados, pois não 

há referência de estudos ou projetos técnicos que justifiquem suas quantidades 

e, principalmente, seus valores unitários. Aliás, destaca-se que os custos de 

manutenção informados no Demonstrativo de Resultados do Exercício (DRE) 

apresentam tão somente os valores finais, sem vínculos para memórias 

justificativas. 

 

4.4. Além disso, não há previsão, no modelo de negócios, quanto a estimativas de 

receitas acessórias, cujos mecanismos de sua exploração incluem a 

possibilidade de cobrança por pontos imobiliários ao comércio local, na região 

central da capital brasileira, com uma das mais altas rendas per capita do país. 

Entendemos que tal mecanismo poderá representar expressiva fonte de 

receitas, de forma análoga ao observado nos contratos de concessão de 

terminais aeroportuários. 

 

5. 5. Em análise à minuta do Edital de Concessão e seus anexos, além da 

necessária discussão acerca das definições e alocações dos riscos do projeto, 

que dependem necessariamente de definições mais claras quanto aos objetivos 

deste modelo de concessão, saltam aos olhos os critérios de Qualificação 

Técnico-Operacional necessários à habilitação das proponentes. 

5.1. Apesar de o projeto se caracterizar substancialmente pela gestão dos 

estacionamentos, incluindo a exploração imobiliária com vistas à exploração de 

receitas acessórias, com expressiva necessidade de adoção de tecnologias 

inovadoras, comunicação social e atendimento aos usuários, a minuta do edital exige: 

5.2.Não verificamos, no entanto, justificativa para tais exigências de qualificação. Em 

especial, quanto à indicação dos serviços “considerados de maior relevância para o 

certame”, que soam claramente desconexos aos indicadores de desempenho e 

qualidade exigidos. Aqui, reside a preocupação do cerceamento da competividade do 

certame, que claramente deve ser explorada pelo Poder Concedente no ato da 

licitação pública (maximização dos valores ofertados à outorga anual). 

 
RESPOSTA 
 
A SEMOB agradece a contribuição. 
Será aprofundada a avaliação jurídica do projeto pela PGDF. 

Mais informações sobre a pesquisa de opinião podem ser encontradas nas 

páginas 154 a 221 do documento Caderno 1 dos Estudos de Viabilidade. 

Foram acatadas as sugestões para redução do prazo da concessão. 
Foi acatada a sugestão de reavaliar definição dos valores de outorga fixa e variável. 
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O detalhamento dos custos orçados poderá ser aprofundado nas próximas etapas, 

especialmente quando da avaliação pelo TCDF. 

O regramento para as receitas acessórias está na cláusula 19 da minuta de Contrato, 

onde se prevê repasse de 20% ao Poder Concedente. Note-se que, diferente dos 

aeroportos que já eram operados pela Infraero e já possuíam contratos comerciais, o 

Zona Verde é um projeto totalmente novo (greenfield), não sendo possível estimar ex 

ante suas receitas acessórias. 

Foram acatadas as sugestões para reavaliar regras para participação na licitação e 
regra para Valor do Contrato. 
 

Nº: 51g 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Bruno Tavares 
 
CONTRIBUIÇÃO  
 
Prezados, 

   Sugiro que na Zona Ipê Amarelo que abrangerá áreas onde há comércios e 

residências, como as quadras residenciais e comerciais do Plano Piloto, a empresa 

vencedora se comprometa a disponibilizar pelo menos um posto para aluguel de 

bicicletas em cada quadra residencial. 

    Dessa forma será mais fácil fazer a integração no ecossistema de mobilidade, pois 

permite que os moradores utilizem as bicicletas para pequenas distanciar ou se 

deslocar com maior rapidez para às paradas de ônibus ou estações de metrô. 

Atenciosamente 

Bruno Tavares 

 
RESPOSTA 
 
A SEMOB agradece a contribuição. 
Foi lançado Edital específico para bicicletas compartilhadas, disponível em 
http://semob.df.gov.br/edital-de-chamamento-02-2020/ 
 
Nº: 52g 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Camara.Flavio 
 
CONTRIBUIÇÃO  
 
NÃÃÃÃÃO!!!!  À COBRANÇA DE ESTACIONAMENTO PÚBLICO NO DISTRITO 

FEDERAL, AINDA MAIS QUE A ARRECADAÇÃO DOS 

ESTACIONAMENTOS NÃO SERÁ REVERTIDA EM PROGRAMAS DE 

MOBILIDADE E NA QUALIDADE DO TRANSPORTE PÚBLICO. 

RESPOSTA 
 
A SEMOB agradece a contribuição. 
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Com relação à destinação dos recursos, foram acatadas as contribuições, conforme 
item 2.2 deste Relatório, para que se proponha adequação da legislação distrital à 
Política Nacional de Mobilidade Urbana de forma que os recursos arrecadados em 
concessões de mobilidade sejam direcionados a investimentos no próprio sistema de 
mobilidade. 
 
Nº: 53g 
NOME DO CONTRIBUINTE:  C Balzani 
 
CONTRIBUIÇÃO  
 
Prezados, 

 

O projeto precisa ser escrito visando a melhor mobilidade e não o arrecadamento. 

Falta melhor descrição de onde o arrecadamento será investido, isto DEVE estar bem 

discriminado desde o início no texto do projeto. 

 

Também, os prazos das etapas devem ser explicitados para que haja cobrança da 

população durante a implementação do projeto. Um teste seria mais prudente antes 

do projeto ser implementado. 

 

Por fim, falta definição de ações sociais para trabalhadores informais que dependem 

dos estacionamentos públicos para a renda familiar. O que vai acontecer com 

lavadores de carros? Flanelinhas cadastrados? 

 

Do jeito que foi descrito o projeto, não gera confiança por parte da população. 

 

Atenciosamente, 

Camila 

 
RESPOSTA 
 
A SEMOB agradece a contribuição. 
Com relação à destinação dos recursos, foram acatadas as contribuições, conforme 
item 2.2 deste Relatório, para que se proponha adequação da legislação distrital à 
Política Nacional de Mobilidade Urbana de forma que os recursos arrecadados em 
concessões de mobilidade sejam direcionados a investimentos no próprio sistema de 
mobilidade. 
O projeto prevê um período de “operação branca”, sem cobrança, para informação à 
população. 
Foram acatadas sugestões para incluir regras para Guardadores e Lavadores 
Autônomos cadastrados junto ao GDF. 
 
Nº: 54g 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Camila Pereira Tristão 
CONTRIBUIÇÃO  
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Olá, 

Sou absolutamente contra esse projeto que só vai onerar o público e dificultar ainda 

mais estacionar o carro. Antes de implantar qualquer sistema pago, primeiro tinha que 

se investir em mais estações de mor toda cidade, no VLT e mais ônibus. O sistema 

de transporte é horrível, caro, quente, apertado e insuficiente e ainda querem dificultar 

o uso de carro. Absurdo! A tarifa de 5 reais é muito para quem trabalha no final do 

mês. Absurdo que, durante uma pandemia, em que as pessoas querem fugir da 

superlotação do transporte público, vocês querem cobrar e ainda cobrar caro para 

estacionar em via pública. Na época do Roriz a cobrança foi rechaçada e considerada 

institucional. Absurdo essa postura do Ibaneis, mas na urna vou lembrar bem disso! 

Att 
 
RESPOSTA 
 
A SEMOB agradece a contribuição. 
Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Foram acatadas sugestões para reavaliar valor das tarifas e permanência máxima. 
 

Nº: 55g 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Carla Dantas 
 
CONTRIBUIÇÃO  
 

Prezados, 

Primeiramente, gostaria de demonstrar minha indignação com a proposta e com ela a 

total falta de respeito pela população. Alegar que Brasília é uma das únicas cidades 

grandes que não cobra estacionamento no mundo e querer incentivar o transporte 

público é uma falácia. Pois, Brasília é uma das únicas cidades grandes no mundo que 

não tem um metrô que decente que cubra a cidade toda, não tem um vlt, não tem 

ônibus frequentes, decentes e seguros para a população. Vejo cidadãos esperando 

horas nos pontos de ônibus para estes virem lotados. Fora a falta de segurança nas 

passarelas do eixão que há muito tempo estão abandonadas. Como vocês querer 

incentivar uma mobilidade pública urbana que não existe? 

Primeiro nos dêem condições de usar transporte público, andar a pé pela cidade, para 
depois virem com essa proposta escandalosa de cobrar estacionamento de 
moradores que não tem outra opção se não se locomoverem de carro porque a cidade 
não fornece infraestrutura de mobilidade. É uma vergonha esse projeto. Só querem 
arrancar dinheiro do contribuinte e em troca não oferecem nenhum serviço de 
qualidade.  
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Primeiro façam a obrigação de vocês que é dar um transporte público eficaz para 
depois virem cobrando. Construam um metrô que interligue toda a cidade, com ligação 
para o aeroporto e as cidades satélites. Façam um VLT e aumentem e melhorem a 
frota de ônibus. Depois disso tudo feito aí sim coloquem essa proposta em pauta 
novamente. Não adianta dizer que em paralelo a cobrança de estacionamento tudo 
isso será feito, porque é mais uma falácia e um tapa na cara do contribuinte. Pois, se 
fosse realmente feito as obras demorariam para serem terminadas muito mais tempo 
que essa cobrança absurda de estacionamento. Primeiro mostrem resultados para 
depois cobrarem da população, e não ao contrário. Isso só mostra despreparo e 
incompetência do governo.  
 
Se quiserem me contratar para dar ideias mais inteligentes para a SEMOB do que as 
ideias absurdas que vocês tem tido, estou à disposição. Com a minha visão de cidadã 
garanto que agregaria bem mais valor ao órgão.  
 
Aguardo resposta, e que a resposta não seja automática. 
 
RESPOSTA 
 
A SEMOB agradece a contribuição. 
Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

 
Nº: 56g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Carlos Alberto Mauricio Jr 
 
CONTRIBUIÇÃO  
Um absurdo a proposta de cobrança de estacionamento em áreas residenciais. Em 
outras cidades em que ocorre a cobrança, ela ocorre em áreas comerciais. Não há 
proposta de melhorias no transporte público associada a essa cobrança. 
O morador do DF está sendo penalizado duas vezes: não tem trabsporte coletivo de 
qualidade mínima e terá q pagar caro para utilizar seu carro. 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 57g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Carlos Caserta Júnior 
 
CONTRIBUIÇÃO  
Prezados Senhores, mais uma vez o cidadão vai ser massacrado com a cobrança de 
mais um serviço. O GDF ao invés de trabalhar em prol do cidadão melhorando o 
transporte público, aumentando a oferta de linhas de ônibus, investindo no metrô, 
fazendo-o chegar a todas as cidades satélites, investindo no transporte ferroviário 
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(trem) entre Valparaíso (GO), e outras cidades do entorno, e o DF, simplesmente vai 
pela via mais fácil.... inventar essa cobrança absurda. Na minha opinião trata-se 
apenas numa manobra para criar mais uma receita para o GDF, prejudicando mais 
uma vez o sofrido cidadão pagador de impostos com mais essa carga. Isso só servirá 
para encher de dinheiro alguma empresa que vai explorar essa mina de dinheiro e o 
GDF que com certeza receberá parte da arrecadação. Aproveito para sugerir, já que 
estamos falando de absurdos, o GDF podia criar uma taxa sobre o ar que a gente 
respira, o sol que aparece todos os dias e também sobre o Céu de Brasília, afinal é 
muito privilégio desfrutarmos gratuitamente de um céu tão lindo. 

Att., Carlos Caserta Júnior (Um Brasiliense indignado com essa proposta absurda) 

P.S. Acredito que essa proposta será aprovada pois a ganância dos gestores por 

dinheiro é enorme, e no final das contas pagaremos por um serviço que será mal 

prestado como todos os outros, saúde, educação e segurança. 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
 
Nº: 58g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Carlos Eduardo Lopes de Almeida 
 
CONTRIBUIÇÃO  
 
O Relatório Consolidado e o Relatório 03/2020 partem da premissa que a cobrança 

do estacionamento irá aumentar a rotatividade, provocará o incentivo ao transporte 

público, reduzirá congestionamentos e reduzirá acidentes. Ao longo dos relatórios 

citam que grandes metrópoles e mesmo pequenas cidades já possuem a ZONA 

AZUL. 

No entanto, há um certo conflito nessas premissas (chamo de premissas pois não 

foram comprovadas, são apenas lançadas nos relatórios como justificativa para o 

estudo): (1) hoje é muito mais fácil encontrar uma vaga para estacionar o carro no 

Plano Piloto nas vagas públicas do que no centro do Rio de Janeiro e mesmo na Zona 

Sul daquela cidade (façam um teste, tentem parar o carro na Avenida Copacabana, 

na Rua do Catete, na Voluntários da Pátria etc). A implantação de uma “zona azul” 

aqui em Brasília tem grandes chances de provocar o que vemos nas “cidades 

pequenas” com Zona Azul, que é o aumento da quantidade de condutores parando o 

carro em fila dupla, mesmo havendo vaga, permanecendo (ou não) dentro do carro, 

para evitar de pagarem o estacionamento, resultando na necessidade de agentes 

públicos para fiscalizar tal prática etc etc. 

(2) os relatórios citam o aumento da rotatividade nas vagas. Um aumento de 

rotatividade das vagas obviamente incentivará o uso das vagas e, para tanto, 

incentivará os carros na rua, ou seja, vai de encontro à outra premissa na qual diz que 

incentivará o uso do transporte público e reduzirá congestionamentos. Cito novamente 

o exemplo do Rio de Janeiro, onde morei por 10 anos. Lá o uso do transporte público 
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é maior e, dificilmente, a cobrança de estacionamento fará a população de Brasília 

aderir ao transporte público tal como no Rio. Há diversos outros fatores, todo um 

contexto diferente. Um deles, o mais óbvio, é a capilaridade do transporte público no 

Rio de Janeiro. Vejam, o metrô do Rio de Janeiro tem um alcance enorme, ainda mais 

agora com as diversas integrações (ônibus, trem, VLT), literalmente torna-se a melhor 

opção usar o transporte público, pois chega ao local desejado de forma rápida e não 

tem contratempos com o trânsito + local para estacionar. O metrô em Brasília nem 

sempre é uma boa opção, assim como os ônibus. Por exemplo, para quem está no 

Plano Piloto e precisa se deslocar aqui dentro. As linhas demoram, os motoristas 

passam direto pelo ponto, os pontos são relativamente longes. Pegar o carro e dirigir 

alguns km no trânsito aqui do Plano Piloto torna-se muito mais atraente. Outro dia fiz 

consulta a uma corretora de imóveis sobre alugar uma casa no Park Way – ela foi 

taxativa, não seria viável morar lá e vir para o Plano Piloto (onde trabalho) de ônibus, 

a não ser que eu estivesse disposto a andar alguns km para pegar o ônibus. 

(3) a premissa de que reduzirá acidentes tem um impacto forte, mas não se sustenta. 

Qual tipo de acidente será reduzido (colisão frontal entre veículos, atropelamento de 

pedestre, queda de moto)? 

(4) outra contradição está presente no Relatório 03/2020 em sua página 2 quando 

discute a limitação temporal, propondo-se limitação temporal de 12 horas para permitir 

que o condutor possa estacionar o carro para poder trabalhar na Esplanada. Quer 

dizer, discute-se a 

possibilidade de manter tudo igual (o veículo ficar estacionado ao longo de todo o dia), 

só que cobrando por isso, e não resultando na premissa de aumento da rotatividade. 

Assim, para os relatórios ficarem mais concretos, a sugestão é subsidiarem essas 

premissas que sustentam todo o objeto da consulta pública, de modo a termos em 

mãos uma relação causa-efeito mais sólida. 

Não é porque outras cidades (grandes metrópoles e pequenas cidades) fazem a 

cobrança dos estacionamentos públicos que essa seja a melhor opção para Brasília. 

Aqui os motoristas são mais educados e HÁ MUITO MAIS VAGAS disponíveis ao 

público. 

Muitos que veem à Brasília já têm em mente que “aqui o pessoal só anda de carro”; 

lógico que essa expressão não é verdadeira, mas já é uma característica da cidade. 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 

Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 
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Nº: 59g 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Carlos Gadelha 
CONTRIBUIÇÃO  
 
Prezados, 

Bom dia. 

Escrevo para tirar algumas dúvidas e também me manifestar contra a cobrança de 

estacionamento em Brasília,que já é uma das cidades mais caras do país para se 

viver e também a capital com o pior transporte público do país. 

Causa espécie a retomada da idéia cobrança de estacionamentos públicos, ainda 

mais com a justificativa de se estimular o uso do transporte público - que hoje já é 

insuficiente. 

A idéia mostra total falta de conhecimento da realidade do dia a dia e das dificuldades 

de se locomover no DF. As pessoas não usam carro, que é um bem caro, porque 

gostam. Usam porque a opção do transporte público é insatisfatório. 

O correto e melhor para o bem estar da população - além de evitar o caos e prováveis 

questionamentos na justiça - seria primeiramente executar um plano de melhoria na 

qualidade e abrangência do transporte público, que hoje é muito ruim, com pouca 

capilaridade do metrô e quantidade insuficiente de ônibus circulando. 

Causou surpresa saber que com essa concessão apenas 10% da "bilhetagem"de 

vagas públicas fique com os cofres públicos do DF. Não faz o menor sentido, vai 

beneficiar uma meia dúzia de empresários em detrimento de milhões de moradores 

do DF e entorno. 

Um período de 8h diárias de estacionamento no Plano Piloto - onde as pessoas 

precisam estacionar para ir ao trabalho, por exemplo - pode custar até 40 reais diários 

ou mais de R$ 800 mensais! Isso em um país cujo salário mínimo é de pouco mais de 

R$ 1000! 

Imaginem como ficarão a rodoviária, metrô e os ônibus com o aumento imediato de 

passageiros que não podem ou não aceitam pagar esses valores extorsivos - hoje o 

sistema mal dá conta, certamente entrará em colapso 

Novamente, os mais prejudicados serão os mais pobres. Com muito esforço 

conseguem manter um carro mais antigo e humilde, para poder escapar das horas de 

filas e trajeto em ônibus ou metrô precários. Agora terão esse carro inviabilizado pois 

não terão como pagar os estacionamentos "públicos". 

O transporte público no Df é péssimo. Precisa-se fazer baldeação na rodoviária em 

praticamente todos as rotas - o que aumenta o tempo dos percursos. 

Mais um ponto: quem ficará responsável em caso de eventuais avarias nos veículos 

que ocorram nos estacionamentos pagos? Isso vai gerar questionamentos na justiça 
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e prováveis aumentos de tarifas para suprir a cobrança de eventuais prêmios de 

seguro contratados pelos concessionários. Inviável. 

Em resumo, é uma péssima política pública que vai massacrar financeiramente toda 

a população do DF, em particular os mais pobres que vão ser obrigados a sofrer, ainda 

mais, nas filas de ônibus, metrô e na rodoviária. Fora as distâncias imensas que se 

tem que percorrer para chegar aos pontos de ônibus, grande parte em locais ermos e 

escuros.  

A cidade de Brasília, goste ou não, privilegiou o uso de veículos na sua 

concepção.  Transformar a cidade num grande estacionamento pago vai inviabilizá-

la, penalizando a população, e o pior: não vai resolver o problema crítico de mobilidade 

urbana atual - há um sério e real risco de que sistema de transporte público do DF 

entre em colapso imediatamente. 

Passar a "conta" do problema à população é sempre o mais fácil. O que se espera de 

um governo são projetos de melhoria da mobilidade urbana, que não existem. Por que 

não fazer PPP para expansão dos modal metroviário, por exemplo? E o VLT, quando 

sai? 

Ao invés disso querem cobrar pelos estacionamentos e ainda ficar com apenas 10% 

dos recursos obtidos. Ora, não faz sentido nenhum. 

Caso seja aprovada essa bilhetagem de estacionamentos públicos o Sr. Governador 

entrará para a história por ter tornado a capital do país inviável para se morar e ainda 

mais elitista. 

 

RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 

Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

Foram acatadas sugestões para reavaliar valor das tarifas e permanência máxima. 
 
Nº: 60g 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Carlos Henrique Gomes Paiva 
 
CONTRIBUIÇÃO  

Trazer apenas a arrecadação ao GDF desconsiderando a falha mobilidade urbana, 

sem metrô na parte norte da cidade e onde tem metrô a capilaridade é vergonhosa, 

com estações distantes de qualquer destino é, no mínimo, desonesto com a 

população. 

Relatório Anexo - Contribuições e Respostas (Rev Site) (53442389)         SEI 00090-00014697/2020-22 / pg. 698



 

Antes de sequer ser pensado em cobrar por estacionamentos no DF deve ser 

oferecido transporte público de qualidade, com capilaridade e que se possa confiar. 

Não consigo considerar como transporte público de qualidade serviços de 

transporte particular, como taxis ou aplicativos, principalmente quando 

consideramos os trabalhadores do comercio da região. Quando vejo pessoas 

caminhando por mais de um quilômetro ou mais antes de alcançar o ponto do ônibus 

para ir ao trabalho e mais de um quilômetro após saltar do ônibus para chegar ao 

seu local de trabalho, vejo a deficiência do transporte público. Eu mesmo, ao utilizar 

o serviço público de transporte já tive que caminhar por 1,4 quilômetros para chegar 

ao meu local de trabalho além da caminhada para chegar à estação do metro a 

partir da minha residência antiga, em Águas Claras. 

Diante do exposto, faço a sugestão da criação de mais linhas de metrô nas vias N1 

e S1 para atendimento dos moradores e trabalhadores do plano piloto, aumento da 

rede para a parte norte da cidade, além da plena integração, bilhete de transporte 

válido por tempo determinado para qualquer linha do DF, antes de se pensar em 

um projeto de “valorização” e incentivo ao uso do transporte público criando nova 

obrigação de pagamento aos contribuintes. 

Voto NÃO! Para este vergonhoso projeto apresentado para sacrificar mais a 

população sem apresentação de alternativas ao transporte. 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 

Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

 
Nº: 61g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Carlos Vicente 
 
CONTRIBUIÇÃO  
A ideia é boa, mas não nesse momento, em primeiro lugar o GDF deveria investir em 

transporte público, o brasiliense não tem opções para se locomover no DF. Eu mesmo 

já esperei 2h por um ônibus numa parada. Deveria haver metrô interligando todo o 

DF. 

O GDF não deveria pensar em cobra por estacionamento, visto que ele não oferece 

nem segurança para os carros, quantas vezes já vi carros sem pneu, arranhados, 

roubados. Por essas e outras o estacionamento deveria continuar sendo público. 
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Essa ideia de tempo limite por vaga é idiota, tem pessoas que chegam cedo para 

trabalhar e nem tem tempo de ficar indo ver o carro, quanto mais mudar de vaga. Volto 

a dizer, querem ter mais vagas, dêem meios da pessoa ir trabalhar. 

Em resumo: 

1 - Melhorar o transporte público, colocando metrô em todo o GDF; 

2 - Melhorar a segurança pública; 

3 - Esqueçam essa ideia. 

Por último, quem esta propondo essa ideia, vá para Riacho Fundo 2, ou Valparaíso, 

ou Santa Maria ou Sobradinho e pegue um ônibus para o outro canto da cidade. Vocês 

observarão que o transporte demora, vai lotado e é de péssima qualidade.  

Ps.: Esqueçam essa ideia. 

 
 
RESPOSTA 
 
A SEMOB agradece a manifestação. 

Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

 
Nº: 62g 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Carmen M. S. 
 
CONTRIBUIÇÃO  
 
Bom dia.  Isso não vai dar certo.  Loucura,  roubo 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 63g 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Carol Lavorato 
 
CONTRIBUIÇÃO  
A ideia me parece muito absurda e tão somente com fins lucrativos. Moro no grande 

colorado e chegar no plano, no meu trabalho, em transporte coletivo significa tomar 

três ônibus. Isso é transporte eficiente? Se fosse, óbvio que eu trocaria o carro pelo 

ônibus, mas não é.  Aí a proposta de vocês é eu ter que pagar no mínimo 18 reais 

para estacionar por dia de trabalho (2 reais a hora x 9 horas diárias contando o 
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almoço)? Proposta ridícula! Cadê a contrapartida com metrô ou brt na saída norte? 

Isso não tem, né? 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
 
Nº: 64g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Carolina Mourão 
 
CONTRIBUIÇÃO  
Sou moradora da quadra 210 norte. Fiquei chocada com o projeto que privatiza áreas 

tradicionalmente públicas do plano piloto, área tombada do DF que amadureceu em 

uma cultura própria do uso público. Quero registrar meu repúdio e de inúmeros 

moradores a esse desarranjo. 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
 
Nº: 65g 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Catarina Urraca Cabral de Melo 
 
CONTRIBUIÇÃO  
O Governo não investe em infraestrutura e transporte público (metrô, VLT, ônibus) e 

agora quer que a população pague por ter veículo. Sou extremamente contra taxar ou 

cobrar do cidadão já que o governo não fez e não faz sua parte. Não temos VLT nem 

em toda Brasília, ligando os pontos principais. Vergonha e afronta ao cidadão. 

RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
 
Nº: 66g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Cecília Nogueira   
 
CONTRIBUIÇÃO 
Sou contra pois ja pagamos impostos e isso vai onerar os moradores com um valor 

muito alto. 

De isenção aos idosos e mais uma vaga no terrreo. e o mínima  

O ideal sem cobranças nestas areas. 

Maria Cecília Nogueira de Andrade  

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
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Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 
O Projeto prevê a reserva de vagas especiais, conforme legislação vigente. Já a 
gratuidade precisa ser estabelecida em lei específica. 
 
Nº: 67g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Cecília Pompeu de Vasconcelos  
CONTRIBUIÇÃO  

Voto contra 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
 
Nº: 68g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Celia Maciel  
 
CONTRIBUIÇÃO 
Com referência à cobrança de estacionamento pelo GDF também nas áreas 

residenciais e, com a justificativa de que se cobrarem só nas áreas comerciais o 

usuário vai fugir para as áreas residenciais, tenho uma sugestão que resolveria, com 

absoluta segurança, essa situação: QUE SE CONSTRUAM GUARITAS 

INFORMATIZADAS NAS ENTRADAS DAS QUADRAS E QUE SOMENTE OS 

MORADORES (RESIDENCIAIS) RECEBESSEM CARTÕES DE ACESSO PARA 

ADENTRAR NAS RESPECTIVAS QUADRAS.  AS PRÓPRIAS PREFEITURAS DAS 

QUADRAS PODERIAM INSTALAR AS GUARITAS E FORNECER OS 

RESPECTIVOS CARTÕES DE ACESSO.  

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 
Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 
O controle será por aplicativo, mediante cadastro. 
A legislação não permite restringir os estacionamentos públicos apenas aos 
moradores. 
 
Nº: 69g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Célia Maria Martins de Araujo  
 
CONTRIBUIÇÃO  
POSICIONAMENTO SOBRE ESTACIONAMENTO PAGO NAS ÁREAS PÚBLICAS 

Vimos manifestar nosso posicionamento contrário a cobrança de estacionamento nas 

áreas públicas do DF, notadamente nas quadras da ASA NORTE e ASA SUL, sejam 

nas áreas comerciais externas ou nas áreas internas de moradia. 

O GDF não pode impor esse fardo aos cidadãos SEM  ANTES garantir um sistema 

público, integrado e eficiente de transporte coletivo, digno da Capital da República. 
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Faz-se necessário a implantação de um sistema radial de mobilidade urbana no DF, 

em direção ao Plano Piloto, utilizando trilhos leves e veículos seguros, leves e 

confortáveis, de forma a favorecer a migração do carro para veículos coletivos, bem 

como oferecendo qualidade urbanística e paisagística aos seus usuários. Esse 

sistema deve ser baseado na alteração da matriz energética de combustível fóssil 

para energias limpas e não poluentes ambientalmente. 

Entendemos que o modelo de gestão baseado em concessão a iniciativa privada da 

exploração de estacionamentos é desnecessário, imprudente e oneroso, visto que os 

investimentos para a implantação das vias públicas e demarcação das vagas já foram 

realizadas pelo GDF ao longo da construção de Brasília até os dias atuais. Faz- se 

necessário sim, o desenvolvimento de estudos para a constituição de um Órgão 

Publico que se configure em uma Autoridade Única Organizadora do Transporte e 

Mobilidade na Brasília Metrópole, que planeje e execute uma integração dos vários 

modais de transporte internos no Distrito Federal e com as cidades do entorno. 

Precede quaisquer estudos de cobrança de estacionamento no Plano Piloto a 

realização de investimentos e a implantação prioritária e urgente dos seguintes 

projetos: 

• Expansão do Metro até o final da Asa Norte e sua continuidade por meio de VLT 

para as cidades na região norte do DF. 

• Implantar o VLT na W3, L2 e Eixo Monumental, ambos de forma circular, mas 

integrado, substituindo completamente os Ônibus, que deverão se deslocar para 

outras vias. 

• Executar o previsto no programa "Brasília Integrada" do BID/GDF,  que propõe 

“Terminais de Integração Metrô/VLT/Ônibus/Automóveis” nas pontas das Asas Sul e 

Asa Norte, com amplos estacionamentos gratuitos; 

• Implantar uma rede transversal de micro-ônibus elétricos de vizinhança (cruzando o 

Plano Piloto no sentido Leste-Oeste) ligando as quadras, desde 800 às quadras 900. 

• Completar e integrar as ciclovias e ciclo faixas, construindo bicicletários em praças 

e pontos de ônibus, edifícios  públicos e comerciais e fortalecer sistema compartilhado 

de bicicletas e patinetes. 

• Quanto ao transporte individual, incentivar alternativas sustentáveis e 

compartilhadas. 

O agravante dessa proposta de Zona Verde, além da privatização dos 
estacionamentos públicos, é a terceirização da fiscalização e aplicação de multas 
também aparentemente ser privatizada. Isso impediria a reversão desses recursos 
para apoio a execução de projetos inovadores de REESTRUTURAÇÃO do sistema 
de transporte do Distrito Federal e de sua Área Metropolitana.  
 
Essa privatização dos estacionamentos públicos com terceirização da fiscalização e 
cobrança de multas trará pesado ônus e transtornos aos moradores do DF e região 
que se deslocam diariamente ao centro da capital. 
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Trará, ademais, custo cruel ao orçamento familiar dos assalariados já obrigados a 
manter oneroso carro individual e a enfrentar penosos congestionamentos, devido à 
ausência de transporte coletivo decente pela omissão do poder público, ao longo de 
décadas 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 
Cumpre diferenciar privatização de concessão, como foi explicado na Audiência 

Pública. 

Com relação às quadras residenciais, destaca-se que o Projeto prevê cobrança 

apenas em horário comercial e isenção para moradores, com objetivo de inibir que 

automóveis estacionem nas quadras residenciais para acessar as comerciais, como 

já ocorre hoje em muitas quadras. 

O Projeto não prevê terceirização da fiscalização, mantendo todos as prerrogativas 

do Poder Público, conforme foi explicado na Audiência Pública. 

Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

 
Nº: 70g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Célia Maria Teixeira Neves  
 
CONTRIBUIÇÃO  
Sou eleitora e cidadã de Brasília. Eu e  toda a minha família, repudiamos 

veementemente esse projeto que visa a cobrança de estacionamento, na zona 

verde,  inclusive para moradores em seus blocos residenciais, sem antes o GDF 

entregar um transporte público viário e metroviário decente e eficiente!  

NÃO ao projeto de cobrança e privatização das vagas de estacionamento público!  

Célia Maria Teixeira Neves 

RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
 
Nº: 71g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Cesar da Silva Santana   
 
CONTRIBUIÇÃO  
 
Boa tarde, 
 
Essa é mais uma das aberrações aplicadas contra os brasilienses pela má gestão do 
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GDF. 
 
Essa é mais uma facada aplicada no cidadão brasiliense que tem em nosso 
entendimento o objetivo de atender ao empresariado que quer surrupiar ainda mais 
recursos do cidadão que já paga caro pelo direito de acesso às vias e 
estacionamentos públicos que são precários, mal conservados e abandonados. 
 
Não bastasse pagar o IPVA e IPTU que são um dos mais caros do país e que dentre 
outras finalidades, prevêem a manutenção das vias e estacionamentos que uma 
Contrapartida obrigatória mínima do GDF. 
 
SOU TERMINANTEMENTE CONTRA 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 72g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Cezar Carlos  
 
CONTRIBUIÇÃO  
 
Bom dia Prezados, 

Conforme reportagem sobre a cobrança pelas vagas de estacionamento no centro da 

capital, acredito que o momento seja inoportuno, pois isso vem no momento em que 

todos estamos enfrentando uma crise financeira sem precedentes por conta da 

pandemia. 

O projeto de taxar todas as vagas públicas com os valores exorbitantes, vai penalizar 

ainda mais quem precisa trabalhar e utiliza seu carro como meio de transporte.  

Fazendo uma conta rápida aqui, quem chega no seu trabalho as 08:00 e retorna 

as 18:00 hs seria taxado por 10 horas a um valor de R$ 5,00 então por dia o gasto 

com estacionamento seria de  R$ 50,00. Valor totalmente inviável para assalariado.  

Esse projeto é inviável. Estamos longe de ter um transporte eficiente e capaz de 

permitir que  a opção de transporte público seja oferecido a todas que fazem uso de 

seu carro para trabalho. 

Antes de apresentar esse projeto de taxar vagas, o transporte público deve se tornar 

eficiente e com qualidade.     

Fonte de reportagem:  

https://www.metropoles.com/distrito-federal/zona-verde-gdf-define-valores-de-

estacionamentos-no-plano-piloto-confira   

 

Atenciosamente, 

Cezar 
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RESPOSTA 
 
A SEMOB agradece a contribuição. 
Foram acatadas sugestões para reavaliar valor das tarifas e permanência máxima. 
Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

 
Nº: 73g 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Cilene Todeschini 
 
CONTRIBUIÇÃO  
 
Vão extinguir o ipva? 

Essa cobrança é abusiva.  

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
 
Nº: 74g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Cinthia Amorim 
 
CONTRIBUIÇÃO 
 
Caros tomadores de decisão, 

Vocês acham justo a população pagar pra deixar o carro estacionado na quadra onde 

mora? Pagaremos condomínio, todos os diversos impostos E também 

estacionamento? E quando estivermos de férias, utilizaremos o nosso terço de férias 

para pagar estacionamento? Gostaria de saber qual o objetivo claro disso, além de 

aumentar a arrecadação às custas do cidadão. Vocês sabiam que nós brasileiros 

pagamos muito mais impostos que muitos outros cidadãos do mundo? Vocês querem 

sufocar a nossa sobrevivência? Em tempos de pandemia, em que a sociedade já foi 

taxada pela reforma da previdência e pela perda de emprego, vocês acham justo nós 

ganharmos mais um boleto pra pagar? E quem não puder pagar deve vender seus 

carros e assim desaquecer a indústria automobilística? É fácil vocês calcularem 

custos com base nos seus salários. Saibam que nós ganhamos bem menos que vocês 

e não temos cartão corporativo para cobrir gastos com gasolina e estacionamento. 

Espero que se lembrem disso e que revejam essa proposta, porque nós dependemos 

unicamente dos nossos salários pra sobreviver. Sem aumento, se tudo for taxado, 

chegará o ponto em que não será possível sobreviver em Brasília, que já tem um custo 
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de vida altíssimo! 

Atenciosamente,  

Cinthia Amorim, contribuinte que não atrasa pagamento e que não vê contrapartida 

em infraestrutura e em serviços públicos. 

RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. O Projeto prevê isenção para moradores. 
 
Nº: 75g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Clarissa Armando dos Santos  
 
CONTRIBUIÇÃO  
 
Reivindicação 

Minuta de contrato 

Critérios de desempenho 

O governo está privatizando o espaço público, sim, Que seja ao menos previsto o 

repasse de uma porcentagem de pelo menos 10% dos 250 milhões anuais de lucro 

previsto para a melhoria consistente no transporte público no DF e entorno, incluindo 

a expansão do metrô até a Asa Norte, a UnB e um centro de integração no Colorado. 

A proposta vai contra as premissas do projeto de Lúcio Costa que previa 

estacionamentos públicos, garantindo a livre circulação. 

Reivindicação 

Minuta de contrato 

Viabilidade econômica 

A proposta como apresentada deixa a população refém de um único prestador de 

serviço, impedindo a livre concorrência. 

Não foi considerada a viabilidade econômica para o usuário, o ônus que isto 

representa. As taxas estão muito altas e os formatos burocráticos. 

A isenção de cobrança para o morador privatiza a área das vagas de qualquer 

maneira. Eles vão pagar IPTU pela área das vagas como nos condomínios? Onde 

está a igualdade? 

30 anos é um tempo muito longo para uma previsão verossímil. Ficaremos reféns de 

tarifas abusivas e inflexíveis, como no transporte público. 

 

Reivindicação 

Estudos de viabilidade 

Viabilidade ambiental 
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O esgoto gerado pela lavagem de carros nos estacionamentos vai para a rede pluvial, 

poluindo o lago Paranoá com resíduos não-tratados de produtos de limpeza e óleos à 

base de petróleo. A proposta de manter os lavadores não é viável ambientalmente. 

 

Reivindicação 

Justificativas apresentadas pelo proponente 

A falta de segurança pública é um dever do estado. Não deve ser usada como 

justificativa para onerar ainda mais o cidadão! A questão dos guardadores entra aqui 

também. Cobram para prestar um serviço em área pública que devia ser feito pelo 

governo na forma de uma segurança pública eficiente. Fora as ameaças e danos 

materiais em forma de retaliação.  

Considerações finais  

Neste momento de pandemia, o transporte coletivo como está representa risco de 

vida. Não se pode discutir onerar toda a população sem oferecer um transporte 

público eficiente, de qualidade, com segurança e higiene. Antes de querer mais uma 

vez beneficiar a iniciativa privada. Um sistema assim deve ser operado 

exclusivamente pelo governo. Os estacionamentos são integralmente públicos, que 

os lucros também sejam!  

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 
Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 
Com relação à destinação dos recursos, foram acatadas as contribuições, conforme 
item 2.2 deste Relatório, para que se proponha adequação da legislação distrital à 
Política Nacional de Mobilidade Urbana de forma que os recursos arrecadados em 
concessões de mobilidade sejam direcionados a investimentos no próprio sistema de 
mobilidade. 
Foram acatadas sugestões para reavaliar valor das tarifas e permanência máxima. 
Foram acatadas as sugestões para redução do prazo da concessão. 
A legislação distrital vigente já exige lavagem a seco de veículos. 
 
Nº: 76g 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Clauder Diniz 
 
CONTRIBUIÇÃO  
 
POSICIONAMENTO SOBRE ESTACIONAMENTO PAGO NAS ÁREAS PÚBLICAS 

Vimos manifestar nosso posicionamento contrário a cobrança de estacionamento nas 

áreas públicas do DF, notadamente nas quadras da ASA NORTE e ASA SUL, sejam 

nas áreas comerciais externas ou nas áreas internas de moradia. 

O GDF não pode impor esse fardo aos cidadãos SEM ANTES garantir um sistema 

público, integrado e eficiente de transporte coletivo, digno da Capital da República. 
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Faz-se necessário a implantação de um sistema radial de mobilidade urbana no DF, 

em direção ao Plano Piloto, utilizando trilhos leves e veículos seguros, leves e 

confortáveis, de forma a favorecer a migração do carro para veículos coletivos, bem 

como oferecendo qualidade urbanística e paisagística aos seus usuários. Esse 

sistema deve ser baseado na alteração da matriz energética de combustível fóssil 

para energias limpas e não poluentes ambientalmente. Entendemos que o modelo de 

gestão baseado em concessão a iniciativa privada da exploração de estacionamentos 

é desnecessário, imprudente e oneroso, visto que os investimentos para a 

implantação das vias públicas e demarcação das vagas já foram realizadas pelo GDF 

ao longo da construção de Brasília até os dias atuais. Faz- se necessário sim, o 

desenvolvimento de estudos para a constituição de um Órgão Publico que se 

configure em uma Autoridade Única Organizadora do Transporte e Mobilidade na 

Brasília Metrópole, que planeje e execute uma integração dos vários modais de 

transporte internos no Distrito Federal e com as cidades do entorno. 

Precede quaisquer estudos de cobrança de estacionamento no Plano Piloto a 

realização de investimentos e a implantação prioritária e urgente dos seguintes 

projetos: 

• Expansão do Metro até o final da Asa Norte e sua continuidade por meio de VLT 

para as cidades na região norte do DF. 

• Implantar o VLT na W3, L2 e Eixo Monumental, ambos de forma circular, mas 

integrado, substituindo completamente os Ônibus, que deverão se deslocar para 

outras vias. 

• Executar o previsto no programa "Brasília Integrada" do BID/GDF, que propõe 

“Terminais de Integração Metrô/VLT/Ônibus/Automóveis” nas pontas das Asas Sul e 

Asa Norte, com amplos estacionamentos gratuitos; 

• Implantar uma rede transversal de micro-ônibus elétricos de vizinhança (cruzando o 

Plano Piloto no sentido Leste-Oeste) ligando as quadras, desde 800 às quadras 900. 

• Completar e integrar as ciclovias e ciclo faixas, construindo bicicletários em praças 

e pontos de ônibus, edifícios públicos e comerciais e fortalecer sistema compartilhado 

de bicicletas e patinetes. 

• Quanto ao transporte individual, incentivar alternativas sustentáveis e 

compartilhadas. 

O agravante dessa proposta de Zona Verde, além da privatização dos 

estacionamentos públicos, é a terceirização da fiscalização e aplicação de multas 

também aparentemente ser privatizada. Isso impediria a reversão desses recursos 

para apoio a execução de projetos inovadores de REESTRUTURAÇÃO do sistema 

de transporte do Distrito Federal e de sua Área Metropolitana. Essa privatização dos 

estacionamentos públicos com terceirização da fiscalização e cobrança de multas 

trará pesado ônus e transtornos aos moradores do DF e região que se deslocam 

diariamente ao centro da capital. 
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Trará, ademais, custo cruel ao orçamento familiar dos assalariados já obrigados a 

manter oneroso carro individual e a enfrentar penosos congestionamentos, devido à 

ausência de transporte coletivo decente pela omissão do poder público, ao longo de 

décadas. 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 
Cumpre diferenciar privatização de concessão, como foi explicado na Audiência 

Pública. 

Com relação às quadras residenciais, destaca-se que o Projeto prevê cobrança 

apenas em horário comercial e isenção para moradores, com objetivo de inibir que 

automóveis estacionem nas quadras residenciais para acessar as comerciais, como 

já ocorre hoje em muitas quadras. 

O Projeto não prevê terceirização da fiscalização, mantendo todos as prerrogativas 

do Poder Público, conforme foi explicado na Audiência Pública. 

Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

 
Nº: 77g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Cláudia Amaral de Paiva  
 
CONTRIBUIÇÃO  
 
Prezados Senhores 
 
Como é que os Senhores ousam pensar em colocar em votação um PROCESSO 
dessa grandiosidade, numa cidade onde o transporte público é totalmente deficitário! 
Não obedece horarios. Não tem capacidade , nem tão pouco qualidade em 
contrapartida. O metrô não chega a todas as regiões onde os SENHORES querem 
implantar a cobrança das taxas. 
 
Cobrar mais um imposto disfarçado é fácil SENHORES! Onde está a 
contraprestação? 
 
TRANSPORTE PÚBLICO DE EXCELÊNCIA!!! 
Cláudia Amaral de Paiva 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 78g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Claudia Barata Ribeiro  
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CONTRIBUIÇÃO  
 
Bom dia. Concordo com o pagamento de estacionamento mas: 

Vários prédios residenciais do plano piloto não possuem garagem e os moradores só 

possuem a alternativa de estacionar nas ruas da quadra. Dos prédios com vaga de 

garagem, muitos só oferecem 1 vaga para cada apartamento. Vamos supor uma 

família com um casal e 2 filhos que já dirigem e possuem carro. 3 carros estacionados 

por no mínimo 10 horas cada por dia daria uma despesa mensal de R$ 1.440,00. 

Proibitivo e sem alternativas.  

Sugiro: adesivo com nome/número da quadra para estacionamento gratuito dentro da 

própria quadra para os carros registrados em nome dos moradores das referidas 

quadras. 

Caso essa proposta não seja aceita sugiro que para prédios sem garagem, pelo 

menos, como alternativa não ideal, seja estipulado um número maior de vagas não 

pagas (mínimo de 2 por apartamento). 

 Claudia Barata Ribeiro 

 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 
Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 
O controle será por aplicativo, mediante cadastro, não havendo necessidade de 
instalar adesivo nos automóveis. 
 
Nº: 79g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Claudia Fernandes  
CONTRIBUIÇÃO  
 
POSICIONAMENTO SOBRE ESTACIONAMENTO PAGO NAS ÁREAS PÚBLICAS 

Vimos manifestar nosso posicionamento contrário a cobrança de estacionamento nas 

áreas públicas do DF, notadamente nas quadras da ASA NORTE e ASA SUL, sejam 

nas áreas comerciais externas ou nas áreas internas de moradia. 

O GDF não pode impor esse fardo aos cidadãos SEM ANTES garantir um sistema 

público, integrado e eficiente de transporte coletivo, digno da Capital da República. 

Faz-se necessário a implantação de um sistema radial de mobilidade urbana no DF, 

em direção ao Plano Piloto, utilizando trilhos leves e veículos seguros, leves e 

confortáveis, de forma a favorecer a migração do carro para veículos coletivos, bem 

como oferecendo qualidade urbanística e paisagística aos seus usuários. Esse 

sistema deve ser baseado na alteração da matriz energética de combustível fóssil 

para energias limpas e não poluentes ambientalmente. Entendemos que o modelo de 

gestão baseado em concessão a iniciativa privada da exploração de estacionamentos 
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é desnecessário, imprudente e oneroso, visto que os investimentos para a 

implantação das vias públicas e demarcação das vagas já foram realizadas pelo GDF 

ao longo da construção de Brasília até os dias atuais. Faz- se necessário sim, o 

desenvolvimento de estudos para a constituição de um Órgão Publico que se 

configure em uma Autoridade Única Organizadora do Transporte e Mobilidade na 

Brasília Metrópole, que planeje e execute uma integração dos vários modais de 

transporte internos no Distrito Federal e com as cidades do entorno. 

Precede quaisquer estudos de cobrança de estacionamento no Plano Piloto a 

realização de investimentos e a implantação prioritária e urgente dos seguintes 

projetos: 

• Expansão do Metro até o final da Asa Norte e sua continuidade por meio de VLT 

para as cidades na região norte do DF. 

• Implantar o VLT na W3, L2 e Eixo Monumental, ambos de forma circular, mas 

integrado, substituindo completamente os Ônibus, que deverão se deslocar para 

outras vias. 

• Executar o previsto no programa "Brasília Integrada" do BID/GDF, que propõe 

“Terminais de Integração Metrô/VLT/Ônibus/Automóveis” nas pontas das Asas Sul e 

Asa Norte, com amplos estacionamentos gratuitos; 

• Implantar uma rede transversal de micro-ônibus elétricos de vizinhança (cruzando o 

Plano Piloto no sentido Leste-Oeste) ligando as quadras, desde 800 às quadras 900. 

• Completar e integrar as ciclovias e ciclo faixas, construindo bicicletários em praças 

e pontos de ônibus, edifícios públicos e comerciais e fortalecer sistema compartilhado 

de bicicletas e patinetes. 

• Quanto ao transporte individual, incentivar alternativas sustentáveis e 

compartilhadas. 

O agravante dessa proposta de Zona Verde, além da privatização dos 

estacionamentos públicos, é a terceirização da fiscalização e aplicação de multas 

também aparentemente ser privatizada. Isso impediria a reversão desses recursos 

para apoio a execução de projetos inovadores de REESTRUTURAÇÃO do sistema 

de transporte do Distrito Federal e de sua Área Metropolitana. Essa privatização dos 

estacionamentos públicos com terceirização da fiscalização e cobrança de multas 

trará pesado ônus e transtornos aos moradores do DF e região que se deslocam 

diariamente ao centro da capital. 

Trará, ademais, custo cruel ao orçamento familiar dos assalariados já obrigados a 

manter oneroso carro individual e a enfrentar penosos congestionamentos, devido à 

ausência de transporte coletivo decente pela omissão do poder público, ao longo de 

décadas. 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 
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Cumpre diferenciar privatização de concessão, como foi explicado na Audiência 

Pública. 

Com relação às quadras residenciais, destaca-se que o Projeto prevê cobrança 

apenas em horário comercial e isenção para moradores, com objetivo de inibir que 

automóveis estacionem nas quadras residenciais para acessar as comerciais, como 

já ocorre hoje em muitas quadras. 

O Projeto não prevê terceirização da fiscalização, mantendo todos as prerrogativas 

do Poder Público, conforme foi explicado na Audiência Pública. 

Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

 
Nº: 80g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Claudia Nardelli  
CONTRIBUIÇÃO  
 
POSICIONAMENTO SOBRE ESTACIONAMENTO PAGO NAS ÁREAS PÚBLICAS 

Vimos manifestar nosso posicionamento contrário a cobrança de estacionamento nas 

áreas públicas do DF, notadamente nas quadras da ASA NORTE e ASA SUL, sejam 

nas áreas comerciais externas ou nas áreas internas de moradia. 

O GDF não pode impor esse fardo aos cidadãos SEM ANTES garantir um sistema 

público, integrado e eficiente de transporte coletivo, digno da Capital da República. 

Faz-se necessário a implantação de um sistema radial de mobilidade urbana no DF, 

em direção ao Plano Piloto, utilizando trilhos leves e veículos seguros, leves e 

confortáveis, de forma a favorecer a migração do carro para veículos coletivos, bem 

como oferecendo qualidade urbanística e paisagística aos seus usuários. Esse 

sistema deve ser baseado na alteração da matriz energética de combustível fóssil 

para energias limpas e não poluentes ambientalmente. Entendemos que o modelo de 

gestão baseado em concessão a iniciativa privada da exploração de estacionamentos 

é desnecessário, imprudente e oneroso, visto que os investimentos para a 

implantação das vias públicas e demarcação das vagas já foram realizadas pelo GDF 

ao longo da construção de Brasília até os dias atuais. Faz- se necessário sim, o 

desenvolvimento de estudos para a constituição de um Órgão Publico que se 

configure em uma Autoridade Única Organizadora do Transporte e Mobilidade na 

Brasília Metrópole, que planeje e execute uma integração dos vários modais de 

transporte internos no Distrito Federal e com as cidades do entorno. 

Precede quaisquer estudos de cobrança de estacionamento no Plano Piloto a 

realização de investimentos e a implantação prioritária e urgente dos seguintes 

projetos: 
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• Expansão do Metro até o final da Asa Norte e sua continuidade por meio de VLT 

para as cidades na região norte do DF. 

• Implantar o VLT na W3, L2 e Eixo Monumental, ambos de forma circular, mas 

integrado, substituindo completamente os Ônibus, que deverão se deslocar para 

outras vias. 

• Executar o previsto no programa "Brasília Integrada" do BID/GDF, que propõe 

“Terminais de Integração Metrô/VLT/Ônibus/Automóveis” nas pontas das Asas Sul e 

Asa Norte, com amplos estacionamentos gratuitos; 

• Implantar uma rede transversal de micro-ônibus elétricos de vizinhança (cruzando o 

Plano Piloto no sentido Leste-Oeste) ligando as quadras, desde 800 às quadras 900. 

• Completar e integrar as ciclovias e ciclo faixas, construindo bicicletários em praças 

e pontos de ônibus, edifícios públicos e comerciais e fortalecer sistema compartilhado 

de bicicletas e patinetes. 

• Quanto ao transporte individual, incentivar alternativas sustentáveis e 

compartilhadas. 

O agravante dessa proposta de Zona Verde, além da privatização dos 

estacionamentos públicos, é a terceirização da fiscalização e aplicação de multas 

também aparentemente ser privatizada. Isso impediria a reversão desses recursos 

para apoio a execução de projetos inovadores de REESTRUTURAÇÃO do sistema 

de transporte do Distrito Federal e de sua Área Metropolitana. Essa privatização dos 

estacionamentos públicos com terceirização da fiscalização e cobrança de multas 

trará pesado ônus e transtornos aos moradores do DF e região que se deslocam 

diariamente ao centro da capital. 

Trará, ademais, custo cruel ao orçamento familiar dos assalariados já obrigados a 

manter oneroso carro individual e a enfrentar penosos congestionamentos, devido à 

ausência de transporte coletivo decente pela omissão do poder público, ao longo de 

décadas. 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 
Cumpre diferenciar privatização de concessão, como foi explicado na Audiência 

Pública. 

Com relação às quadras residenciais, destaca-se que o Projeto prevê cobrança 

apenas em horário comercial e isenção para moradores, com objetivo de inibir que 

automóveis estacionem nas quadras residenciais para acessar as comerciais, como 

já ocorre hoje em muitas quadras. 

O Projeto não prevê terceirização da fiscalização, mantendo todos as prerrogativas 

do Poder Público, conforme foi explicado na Audiência Pública. 

Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 
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Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

 
Nº: 81g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Claudio Oliveira da Silva  
 
CONTRIBUIÇÃO 1  
 

6.1 | Poderiam ser acrescentados aos serviços do Anexo IV as vagas protegidas 

para ciclistas nos bolsões de estacionamento, conforme preconiza o decreto nº 

39.272, de 02 de agosto de 2018. 
 
11.1 (iii) | Recomenda-se a exigência que o centro operacional seja planejado em 
função de sua futura integração com o centro operacional de transporte público (se 
existir), bem como outros relacionados à mobilidade urbana. 
 
 
CONTRIBUIÇÃO 2 
 
Item 5 | A implantação do Ipê Rosa está prevista para as duas primeiras etapas do 

último ano de implementação. Sugere-se a antecipação tendo em vista o impacto 

positivo de desestímulo ao uso dos carros e a oferta de transporte público coletivo 

mais ampla na região da Esplanada dos Ministérios 

Item 5 | Sugere-se que na implantação do Ipê Amarelo no interior das superquadras 

sejam utilizadas as informações da demanda de ocupação por veículos nos comércios 

locais, visando hierarquizar aqueles mais e demandados, e que essas informações 

sejam cruzadas com resultados de consulta popular sobre a aceitação da implantação 

no interior das superquadras a fim de priorizar a implantação nas áreas onde haja 

maior demanda e maior aceitação popular. 

 
CONTRIBUIÇÃO 3 
 
Slide 9 | Nota-se que as zonas não cobrem todas as áreas públicas. A sugestão é que 

seja garantida a contrapartida do poder público com fiscalização intensiva para que 

não sejam invadidas as áreas não cobertas pela Zona Verde. A fiscalização contra o 

estacionamento irregular - canteiros e calçadas invadidas pelos carros. 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 
Foi lançado Edital para bicicletas compartilhadas, disponível em 
http://semob.df.gov.br/edital-de-chamamento-02-2020/ 
O projeto destina parte da arrecadação para verba de fiscalização de trânsito, a fim 
de melhorar equipar essa atividade. 
Foram acatadas sugestões para refinar proposta de implantação do Projeto. 
Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 
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O projeto prevê a fiscalização também fora das áreas de cobrança, para evitar “fuga” 
de automóveis para estacionamentos irregulares. 
 
Nº: 82g 
NOME DO CONTRIBUINTE: CMAB48  
 
CONTRIBUIÇÃO  
 
Não concordo e nem aceito! Já dispomos de pouco espaço, para estacionamento e 
agora mais uma novidade para arrecadar nosso dinheiro. Trabalhem para o povo e 
em benefício do povo e não para agradar alguns parceiros. NÃO NÃO E NÃO!!!! 
 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 84g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Coriolano Pinheiro Lima Filho  
 
CONTRIBUIÇÃO  
 
É um projeto que não foi devidamente debatido e dá a impressão que tem um fim 

arrecadatório e distribuir através de PPP verbas para chegados. 

Sinceramente, é muito estranho. 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 86g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Cris Horn   
 
CONTRIBUIÇÃO  
 
Essa proposta é vergonhosa !!! 

Os estacionamentos são públicos e não devem se tornar um negócio 

INESCRUPULOSO que tem por finalidade apenas enriquecer uma empresa!! 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 87g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Cristiane Maria Pacheco Amoury   
 
CONTRIBUIÇÃO  
 
Bom dia, 
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Gostaria de deixar aqui a minha crítica em relação a cobrança de estacionamento nas 

áreas residenciais do Plano Piloto. Sou moradora da Asa Sul e moro na 413. Essas 

quadras não dispõem de vagas de garagem subterrâneas. Temos 2 carros e não 

consigo imaginar ter que pagar por uma das vagas. Assim como eu, vários são os 

moradores que vivem a mesma situação. 

Antes de implantarem um sistema desses devem ampliar e modernizar o transporte 

coletivo. O metrô não atende a Asa Norte, o VLT nunca saiu do papel e os ônibus são 

precários, ou seja, o transporte coletivo no DF é horrível e ineficiente. 

Sou totalmente contra essa cobrança nas quadras residenciais. 

Cristiane Maria Pacheco Amoury 

ANALISTA DE CORREIOS JR 

BSB/SE/GEOPE 

  

RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 
Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 
 
Nº: 88g 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Cristiano Santos Lúcio de Melo 
 
CONTRIBUIÇÃO 1 
 
1) destinação de toda receita de concessão para subsídio da tarifa do transporte 

público; 

2) operacionalização por meio de aplicativo para smartphones; 

3) sensores de solo para identificação de vagas disponíveis/ocupadas; 

4) isenção para todos os veículos da respectiva quadra residencial, conforme 

endereço do IPVA; 

5) isenção para os primeiros 30 minutos; 

6) a tarifa seja cobrada por minuto; 

7) a tarifa seja progressiva em função do tempo de utilização; 

8) a tarifa seja diferenciada em função do horário; 

9) extinção da cobrança da outorga inicial, pois restringe o quantitativo de 

participantes e beneficia o governo licitante; 

10) a empresa ou o consorcio vencedor ou seus sócios não podem ter quaisquer 

participações em estacionamentos privados no DF; 
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11) devido aos estabelecimentos com atividades noturnas nas comerciais locais, o 

horário de cobrança para os não residentes deva ser ampliado para regular o uso das 

vagas de estacionamento nas residenciais; 

12) possibilidade de aquisição de planos mensal, semestral ou anual. 

 
CONTRIBUIÇÃO 2 
 

1) destinação de toda receita de concessão para o transporte público; 
2) operacionalização por meio de aplicativo para smartphones; 
3) isenção para todos os veículos da respectiva quadra residencial; 
4) isenção para os primeiros 30 minutos; 
5) a tarifa seja cobrada por minuto; 
6) a tarifa seja progressiva em função do tempo de utilização; 
7) a tarifa seja diferenciada em função do horário; 
8) devido aos estabelecimentos com atividades noturnas nas comerciais locais, o 

horário de cobrança para os não residentes deva ser ampliado para regular o 
uso das vagas de estacionamento nas residenciais; 

9) possibilidade de aquisição de planos mensal, semestral ou anual. 
 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição.  
Com relação à destinação dos recursos, foram acatadas as contribuições, conforme 
item 2.2 deste Relatório, para que se proponha adequação da legislação distrital à 
Política Nacional de Mobilidade Urbana de forma que os recursos arrecadados em 
concessões de mobilidade sejam direcionados a investimentos no próprio sistema de 
mobilidade. 
Será utilizado aplicativo. 
Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 
Foram acatadas sugestões para aumentar tolerância mínima (proposta inicial 10 
minutos). 
As sugestões de cobrança por minuto, progressiva e/ou diferenciada são pertinentes 
e poderão ser avaliadas nas etapas seguintes do projeto. Em análise comparativa com 
outras concessões de estacionamentos, não se identificou essas sistemáticas. 
 

Nº: 89g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Custodiana Aires Cuadros  
 
CONTRIBUIÇÃO  
 
Contra cobrança 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 90g 
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NOME DO CONTRIBUINTE: Dalilian Luiz do Serro Tiveron  
 
CONTRIBUIÇÃO  
 
Através deste, segue manifestação contrária a todas as disposições do Projeto Zona 

Verde, pelos fatos, fundamentos a seguir elencados e por ferirem princípios e 

garantias fundamentais da Constituição Federal e da Administração Pública. Salienta-

se, que quando um projeto fere princípios e garantias constitucionais ela já nasce 

inconstitucional. 

É mister que temos tantas prioridades públicas, como a saúde pública, que é um dos 

principais direitos e garantias fundamentais do cidadão brasileiro, que merecem mais 

a atenção e disposição das autoridades públicas que elegemos para melhor aplicação 

das verbas públicas. Mas, como estamos falando da gestão pública de mobilidade, 

essa precisa dispor de mais projetos voltados a melhoria das áreas públicas. Verifica-

se que não há interesse público no momento, existem prioridades maiores no que 

concerne ao dever/poder da administração pública. 

Criar uma iniciativa de arrecadação para o Distrito Federal, em um momento de 

calamidade pública que vive o país e diante a crise econômica, resultados da 

pandemia Covid – 19, de forma a não especificar a destinação da verba, o quanto 

será investido no transporte e qual será o investimento para o comércio não fechar 

mais portas, pois não haverá clientela. Os gestores devem verificar a parte econômica, 

o quanto irão arrecadar, o quanto irão perder com concessionárias de automóveis, 

comércio local, arrecadação do IPTU, seguradoras, possíveis processos de 

responsabilização, pois as empresas concessionárias terão que assegurar todos os 

veículos garantidos por sua suposta proteção e a responsabilização por qualquer 

dano, o que também interfere nas contas públicas, mesmo que subsidiariamente, 

dentre outros impactos econômicos de arrecadação que serão sofridos. É preciso 

medir os freios e contrapesos do projeto. 

Existem diversas lacunas nas disposições do projeto, caso ele venha a ser aprovado, 

é necessário revisarem todos os itens do edital e cláusulas do contrato, principalmente 

se o projeto é de concessão ou de privatização, pois não ficou claro as informações 

prestadas. Há necessidade de participação e integração dos órgãos e autarquias 

federais para melhor edição das disposições do projeto e também para sua efetiva 

execução, como a questão econômica e o poder de polícia dado a instituição privada 

para fiscalização. 

O projeto fere totalmente os princípios da administração pública, em relação a clareza, 

não houve publicidade dos atos, há um ano o projeto é debatido e não houve 

divulgação, somente agora houve a audiência pública e ainda assim, a população não 

obteve informações precisas sobre o projeto. Questiona-se também, a veracidade da 

pesquisa efetuada, dados foram omitidos, não foram divulgadas quais instituições ou 

órgãos autorizados produziram a pesquisa, de que forma foi efetuada a pesquisa, os 

questionários realizados e a quantidade de pessoas que participaram da suposta 

pesquisa. 
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Em outro aspecto, é nítido que o projeto seria viável se fosse aprovado em um “País 

de Primeiro Mundo”, o que infelizmente não o é. Mesmo que tenha conhecimento do 

funcionamento do projeto em algumas cidades, sendo mais específica, algumas 

cidades do Sul do Brasil. Cumpre destacar, que nesses locais em que o projeto já 

funciona, onde a estrutura pública é notoriamente impecável, a maioria são cidades 

turísticas. Onde o transporte público dessas cidades são os melhores possíveis, 

possuem ar condicionado nos ônibus, nos metros, não há superlotação, pois existe 

transporte suficiente e adequado para todos, as instalações e estruturas de paradas 

e pontos rodoviários realmente funcionam e proporcionam condições para total uso 

das pessoas. A sensação é de estar em uma cidade de outro país e não do Brasil. 

Em relação aos fundamentos legais e princípios que regem a sociedade, o presente 

projeto fere o direito garantido pela Constituição Federal, de ir e vir, expresso no art. 

5o, inciso XV, da Constituição Federal de 1988, que dispõe: 

“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

XV - e livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, 

podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, 

permanecer ou dele sair com seus bens;” 

Assim, qualquer cidadão tem o direito de locomoção livre nas ruas, nos locais públicos, 

nos lugares públicos, sem temor de serem privados de locomoção. Essa dificuldade 

de locomoção do brasiliense é retratada na falta de estrutura do transporte público, 

das calçadas danificadas, da falta de ciclovias, dos estacionamentos precários, falta 

de sinalização adequada e toda organização de qualquer via pública ou espaço 

público, principalmente na capital federal do Brasil onde a mobilidade deveria ser 

muito bem projetada. Além disso, o transporte público atual não oferece nenhuma 

segurança, não há sequer condições de higiene, sem falar que não tem como cumprir 

com distanciamento, pois estão sempre superlotados. 

Assim, para que os estacionamentos públicos sejam privatizados ou concedidos, é 

dever do estado proporcionar alternativas gratuitas e públicas para que o direito de ir 

e vir não seja privado dos cidadãos. 

Destarte, diante o cenário de pandemia e das medidas sanitárias relativas ao 

enfrentamento da pandemia Covid – 19. I, as instruções são totalmente contrárias a 

realização dessa audiência pública e também ao presente instrumento de projeto. A 

indicação é: “se puder fique em casa e evite aglomerações”, então, discutir esse 

projeto nessa atual conjuntura é ineficiente, não produz o efeito esperado, por não ter 

como as pessoas interessadas estarem presentes. 

Enfim, o projeto é ineficiente, ineficaz, oneroso, não há interesse público, há falta de 

publicidade, não há economicidade, com muitas lacunas, desproporcional e 

inconstitucional, com total reprovação. 
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Brasília, 31 de julho de 2020. 

DALILIAN LUIZ DO SERRO TIVERON 

OAB/DF no 45/113 

 
Indique o número da Cláusula da Minuta de Edital ou Contrato de Concessão, ou o 
Caderno e o Capítulo dos Estudos a que se refere a Contribuição:  
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL No [ ]/2020/SEMOB/DF  
 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 
Cumpre diferenciar privatização de concessão, como foi explicado na Audiência 

Pública. O projeto propõe concessão de serviços públicos. 

Conforme se vê no Relatório, esta foi provavelmente umas das Consultas Públicas 

com maior participação social e repercussão que se tem notícia no DF. 

Será aprofundada a avaliação jurídica pela PGDF. 

Mais informações sobre a pesquisa de opinião podem ser encontradas nas 

páginas 154 a 221 do documento Caderno 1 dos Estudos de Viabilidade. 

Não há que se falar em supressão de direito de locomoção em função da cobrança 

por serviços públicos, a exemplo das tarifas para utilização de transportes urbanos, 

aeroportos e pedágios. 

Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Com relação à destinação dos recursos, foram acatadas as contribuições, conforme 
item 2.2 deste Relatório, para que se proponha adequação da legislação distrital à 
Política Nacional de Mobilidade Urbana de forma que os recursos arrecadados em 
concessões de mobilidade sejam direcionados a investimentos no próprio sistema de 
mobilidade. 
 
Nº: 91g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Daniel Brito  
 
CONTRIBUIÇÃO  
 
Segue em anexo o formulário de contribuição. 

A idéia do projeto é válida. Carros privados que ocupam espaço público devem pagar 
pelo uso. No entanto, é preciso que os recursos arrecadados, além dos recursos já 
disponíveis ao poder público, sejam utilizados em projetos de melhoria dos espaços 
públicos, melhoria do sistema de transporte público, melhoria da infraestrutura e 
incentivo ao uso de bicicletas e outros meios de transportes alternativos. Além disso, 
deve-se prever a transformação de áreas hoje destinadas a estacionamento para 
áreas de uso coletivo, áreas de convivência e afins. Também é preciso levar em conta 
o que será feito com os flanelinhas que hoje atuam na cidade. 
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RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 
Com relação à destinação dos recursos, foram acatadas as contribuições, conforme 
item 2.2 deste Relatório, para que se proponha adequação da legislação distrital à 
Política Nacional de Mobilidade Urbana de forma que os recursos arrecadados em 
concessões de mobilidade sejam direcionados a investimentos no próprio sistema de 
mobilidade. 
Foram acatadas sugestões para incluir regras para Guardadores e Lavadores 
Autônomos cadastrados junto ao GDF. 
 
Nº: 92g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Daniel Falcao  
CONTRIBUIÇÃO  
 
Só se importam com a arrecadação, o povo é esquecido, desmerecido, diminuído, 

esqueceram o motivo pelo qual estão ocupando um cargo PÚBLICO! Querem cobrar 

estacionamento para vagas PÚBLICAS em uma cidade onde TUDO é longe, que não 

tem sistema de transporte PÚBLICO adequado! A Asa Norte não tem NEM metrô!!! 

As POUCAS linhas que têm na cidade não são capazes de atender a quem mais 

necessita. 

Forma de trabalhar ESTÚPIDA essa dessa Secretaria de Transporte e Mobilidade! 

Como vão se responsabilizar pelos danos causados aos veículos estacionados 

nessas zonas PÚBLICAS??? 

Que taxem os ricos!!!!! As grandes fortunas!!!  

"A ideia do GDF é estimular o transporte coletivo, especialmente de quem mora nas 

cidades satélites e trabalha e estuda no Plano Piloto." HAHAHAHAHA Porque pobre 

não pode ter carro?! O transporte público é um lixo! Não tem frota suficiente, não 

entrega a segurança mínima para os consumidores utilizarem (cintos de segurança, 

quantidade máxima de passageiros, SEM PASSAGEIROS EM PÉ) onde as pessoas 

sofrem abusos, por serem obrigadas a andarem como sardinhas junto com várias 

outras pessoas. Como se não merecessem o melhor! 

Vocês ficam gastando dinheiro com cargos comissionados para pessoas que, às 

vezes, mal sabem escrever! Com reformas nos seus gabinetes! Com mudanças de 

endereço do órgão sem uma mínima consulta aos servidores públicos, que são 

desmerecidos e esquecidos! 

Cidade elitizada, conhecida pelo país inteiro como um lugar em que os moradores são 

frios, distantes, individualistas!... Claro, desde o nascimento, se tiverem nascido no 

Plano Piloto, já recebem privilégios. 

"Conceder o espaço para uma empresa privada"! HAHAHAHAHAHAHAHA O que 

será dado aos trabalhadores que passam o dia inteiro, no sol ou chuva, sem 

segurança alguma, fazendo seu trabalho de flanelinha?! 
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Me poupe, NOS poupe, SE poupe! 

Procurem um projeto que vá ser para o crescimento da cidade! Da POPULAÇÃO! 

"Em contrapartida, a empresa deverá fazer a manutenção dos espaços e construir 6 
mil novas vagas em bolsões de estacionamento perto de estações do Metrô e 
similares." HAHAHAHAHA Para quê mais vagas? Para contribuirmos mais! 
Ebaaaaa!!! Só que não! Quem vai ter condições de pagar pelo estacionamento, carro, 
gasolina, impostos, moradia, estudo, alimentação, cultura, diversão... E ainda fazer 
assistência social??? 
Porque o ESTADO, que deveria fazer sua parte, não entrega esses fundamentos NEM 

aos ricos da cidade HAHAHA. 

"Segundo o secretário de Transporte e Mobilidade, Valter Casimiro, a cobrança nas 

áreas residenciais não tem o objeto de prover o lucro. A ideia é preservar os espaços, 

pois com a taxação nas áreas comerciais, motoristas poderiam migrar para as 

quadras." Os idealizadores desse projeto moram em Brasília?! Porque, caso não 

saibam, as áreas residenciais JÁ são utilizadas pelos motoristas, que vão para os 

comércios, como estacionamento! Porque a quantidade de vagas não é suficiente! A 

maioria dos moradores das superquadras JÁ tem sua vaga no estacionamento do 

prédio! E durante o dia ou a noite vão continuar encontrando vagas para estacionarem. 

Que tal fazerem projetos, obras, ações voltadas TAMBÉM para a população das 

cidades satélites?! Ah, lembrei, porque vocês querem que essas pessoas utilizem o 

transporte público, afinal, vai ser melhor para todos, né?! (Espero que tenham a 

capacidade de entender ironia na falta de planejamento de vocês) 

“Qual é a nossa preocupação? Quando a gente coloca a cobrança na área comercial, 

pode ter uma fuga para a área residencial. E aí prejudica os moradores. Minha 

preocupação é proteger os moradores” HAHAHAHA Novamente, os moradores do 

Plano Piloto! Enquanto os das cidades satélite são estigmatizados e, já que não se 

esforçaram né, merecem acordar enquanto "eles" estão dormindo, ficar horas na 

parada correndo todo o tipo de risco, chegarem no ambiente de trabalho atrasados, 

suados, cansados (meritocracia, não é meixmo?!) Sabendo que em Brasília é 

necessário o uso de um meio de transporte para nos locomovermos praticamente para 

todos os lugares. 

Primeiro vocês deveriam nomear/fazer cooperação (usem a cabeça) com 

pessoas/instituições capacitadas na criação de projetos públicos (incluindo impacto, 

vantajosidade e outros índices). 

“Se eu destino mais vagas por morador, pode ser que algum fique sem. E há também 

a possibilidade de um morador de cadastrar cinco vagas. E ele começa a comercializar 

essas vagas e acaba prejudicando os próprios moradores” HAHAHAHA Seguindo o 

raciocínio de vocês, a intenção é estimular a população a utilizar o transporte público... 

Então, qual a necessidade de reservar tantas vagas por morador do PLANO 

PILOTO??? 

Muito fácil querer implementar um projeto boçal, raso e sem justificativa plausível num 

país onde o Bolsonaro é presidente! 
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"Após a audiência pública, o projeto com eventuais mudanças seguirá para avaliação 

da Câmara Legislativa do DF (CLDF) e ao Tribunal de Contas do DF (TCDF)." Eu 

espero, com todo o meu âmago, que este projeto NÃO seja aprovado! 

Façam o trabalho de vocês, essa Secretaria de Transporte e Mobilidade deveria 

executar suas funções em prol da cidade inteira, para o BEM da população. 

Lembrando que os cargos públicos não são vitalícios! Ou talvez sejam, não é 

meixmo?! 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 93g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Daniela Mendes 
CONTRIBUIÇÃO  
 
Boa tarde, sou totalmente contra a instituição de cobrança de vagas em áreas 

residenciais. Acho um absurdo.  

Se a justificativa para esta cobrança é evitar que os carros do comércio próximo 

migrem para o interior das quadras residenciais, basta não cobrar também pelas 

vagas em áreas comerciais próximas à zonas residenciais. 

Quando muito a cobrança poderia ser implementada em áreas notoriamente 

problemáticas, como setor bancário, setor comercial, etc., onde não existe área 

residencial próxima. 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 94g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Danillo Fernandes Pereira 
 
CONTRIBUIÇÃO  
 
Sugestões de alteração no projeto Zona Verde, a ser implantado no Plano Piloto: 
  
- A cobrança do estacionamento deverá ser somente no horário comercial, ou seja, 
de segunda a sexta de 8h às 18h. Sábados e Domingos não serão cobrados por não 
haver demanda alta de trabalhadores. 
  
- As vagas nas áreas serão ilimitadas para os moradores.  Em entrevista ao CB.Poder 
do dia 10/08/2020, o secretário de Transporte e Mobilidade do DF, Valter Casimiro 
Silveira, afirmou que o projeto Zona Verde não tem cunho arrecadatório, e pouco 
importava o número de vagas que serão concedidas sem custo para os moradores. 
Logo, não há problema em que o número de vagas para os moradores seja ilimitado. 
Os moradores devem cadastrar os seus carros e a quadra em que moram. 
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- A cobrança do estacionamento deve ser feita por minuto. Se o valor da hora for 
R$3,00 então o valor do minuto deve ser 60minutos/R$3,00, ou seja, R$0,05 o minuto. 
  
- A existência de pagamento ANUAL da Zona Verde, em que o morador paga um valor 
fixo no início do ano e assim tenha permissão para que não pague estacionamento 
em nenhuma região da Zona Verde durante aquele ano de vigência do pagamento. 
  
- Inclusão de ônibus que passem transversalmente nas regiões das quadras 400, 200, 
100, 300, 700 e 900, a cada 4 minutos em cada uma das quadras, permitindo que a 
população tenha fácil acesso às quadras comerciais e residenciais, partindo Eixinhos, 
W3, e L2, além do acesso da própria população entre as referidas quadras. O valor 
da passagem desse ônibus não deve ultrapassar o valor de 1 hora de estacionamento 
na Zona Verde. 
  
- Haja um período de tolerância de 1 hora sem cobrança para estacionamento em 
todas as áreas do DF. 
 
- Seja elaborado um plebiscito com a população do DF acerca do posicionamento 
favorável ou não à cobrança de estacionamento. 
  
- A região da UnB não terá estabelecimento de cobrança de estacionamento, visto 
que já existe alta rotatividade dos estudantes, além de pouco poder aquisitivo que os 
universitários possuem. 
  
- Seja construído prédio de estacionamento, ou garagem subterrânea de múltiplos 
níveis, nos Setores Comerciais Sul e Norte. Esse prédio de estacionamento não 
cobrará estacionamento para os trabalhadores da região que tenham veículo 
cadastrado. 
  
- O início da Zona Verde somente poderá ser iniciado após as recomendações acima 
estarem em pleno funcionamento. 
  
- Multas por eventuais faltas de pagamento não serão superiores aos valores 
cobrados no estacionamento e nem contarão em pontos descontados na carteira de 
motorista. 
 
Estou no aguardo para esclarecer eventuais dúvidas à respeito das minhas 
contribuições ao projeto. Meu contato está no formulário em anexo. 
 
Aguardo resposta, 
 
 
RESPOSTA 
 
A SEMOB agradece a contribuição. 
Os horários de cobrança forma definidos com base em pesquisa de demanda e 

levantamento in loco. 

Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 

As sugestões de cobrança por minuto e por ano não são comuns em análise 
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comparativa com outras concessões de estacionamentos rotativos, mas poderão ser 

melhor avaliadas nas próximas etapas. 

Foram acatadas sugestões para aumentar tolerância mínima (proposta inicial 10 

minutos). 

A UnB está em área Federal e não está abrangida pelo projeto Zona Verde. 

Não se prevê a criação de novas vagas, pois seria contrário aos objetivos do projeto. 

A legislação não prevê plebiscito neste caso. 

O projeto não tem intenção de alterar as multas previstas na legislação de trânsito. 

Há, entretanto, a opção de regularizar o não pagamento em até 24 horas, antes da 

aplicação de multa. 

Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

 

Nº: 95g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Danilo Godoi 
 
CONTRIBUIÇÃO  
 
Ao que consta, o Projeto Zona Verde não visa atender à população. O seu escopo 
tem a simplória iniciativa de se cobrar pelo uso dos estacionamentos, sem, de fato, 
trazer benefícios aos cidadãos. Não se encontra a informação que deveria ser 
primordial da Secretaria de Transporte e Mobilidade com relação à ampliação das 
linhas de Metrô e da frota de ônibus e melhoria do serviço do transporte público.  
 
Como o projeto objetiva que os estacionamentos tenham rotatividade, o valor do 
serviço do transporte público obrigatoriamente deveria ser mais atrativo aos usuários, 
o que parece não ter sido debatido por este órgão. 
 
Espero estar enganado, por isso solicito o envio das informações e dados para o 
Projeto Zona Verde quanto a ampliação das linhas do Metrô-DF; da frota de ônibus; 
quais as iniciativas para a melhoria do serviço do transporte público; e sobre a 
proposta de preços a serem cobrados dos serviços de ônibus e Metrô.   
 
Caso esta secretaria não tenha estas informações ou elas não sejam pertinentes, sou 
completamente contra esta iniciativa que só confirma a iniciativa de lesar à população. 
Obrigado pela atenção dispensada. 
 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 
Cumpre diferenciar privatização de concessão, como foi explicado na Audiência 

Pública. 

Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 
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realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

 
Nº: 96g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Darlo Sobrinho 
 
CONTRIBUIÇÃO  
 
Caro legislador boa tarde,  

Sobre a zona verde acho interessante a implantação em áreas comerciais. 

Entretanto a cobrança em áreas residenciais é uma agreção aos moradores que 

estacionam em áreas próximas aos prédios.  

Dessa forma seria mais justo. 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. O Projeto prevê isenção para moradores. 
 
 
Nº: 97g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Davi Dupin 
 
CONTRIBUIÇÃO  
 
Atualmente, o serviço de mobilidade pública do Distrito Federal possui um 

funcionamento precarizado e deficitário. 

Existe um tempo de espera muito grande entre cada condução, os ônibus estão 

sempre lotados em horários de pico - condição esta que é especialmente perigosa em 

tempos de pandemia -, além da falta de conforto para passageiros. 

As condições do metrô não são diferentes das evidenciadas por ônibus. É 

praticamente impossível manter o distanciamento social nessas condições, o qual não 

temos previsão de quando não será mais necessário. 

O suposto estímulo ao uso do transporte coletivo é, na verdade, uma coerção, pois a 

maior parte dos usuários de estacionamentos públicos em Brasília não têm condições 

de, além dos custos com combustível, manutenção do veículo e altos impostos, 

manter um gasto diário com o estacionamento rotativo. 

Na zona amarela, o tempo máximo de permanência é baixíssimo, tal que muitos 

estabelecimentos de Brasília demandam um prazo maior para uma utilização 

convencional. O fato de moradores das quadras não pagarem absolutamente nenhum 

valor é explicitamente elitista, pois beneficia a elite estadual, enquanto os moradores 

de regiões mais vulneráveis terão que pagar para ir ao trabalho. 
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A zona rosa é ainda mais abusiva, afinal é uma área usada quase que exclusivamente 

por trabalhores. Essas pessoas estimulam a economia, trabalham para órgãos 

públicos e precisam ficar de 8 a 10 horas todos os dias úteis. A consequência disso é 

um valor até 20 reais maior por dia no custo fixo dos trabalhadores. Esse valor diário 

é maior do que vários estacionamentos rotativos privados de Brasília, os quais 

oferecem vigilância presencial. 

Sobre a zona roxa, não conheço a área nem seus frequentadores, portanto não sou 

capaz de opinar. 

Tendo em vista os argumentos apontados, não é visível para o brasiliense quais serão 

as contrapartidas desse projeto. A segurança pública, evidenciada como um problema 

pelo projeto, já deveria ser tratada como um direito fundamental, incluídas em outras 

taxas e impostos já pagos pela população. As consequências dessa proposta são a 

elitização dos espaços públicos no centro de Brasília e superlotação dos transportes 

públicos. O aumento em 100 ônibus não soluciona os graves problemas de mobilidade 

urbana. 

De um ponto de vista mais aberto à aceitação desse projeto, as taxas poderiam ser 

aplicadas de uma maneira mais branda para quem trabalha nas áreas afetadas, afinal 

são muitas horas diárias, o que causa um aumento significativo nos custos fixos de 

uma população que já é excluída, em muitos momentos, dessa área central de 

Brasília. Dessa forma, a Esplanada, frequentada por trabalhadores, poderia ter um 

valor reduzido, pois os trabalhadores vão a essas áreas por necessidade e estimulam 

a economia pública. 

Quanto ao estímulo ao transporte público, não é um momento propício para isso, afinal 

os ônibus já estão superlotados e causam aglomeração. Por questões de saúde 

pública, o início dessa política de zonas deve ser adiado para um período pós-

pandemia. Além disso, uma transição gradual e condicionada ao funcionamento do 

projeto seriam mais eficientes. 

Para sintetizar minha opinião, acredito que a taxação dessas zonas desfavorece as 

classes mais baixas e elitiza as áreas públicas do Plano Piloto, um verdadeiro 

patrimônio para quem nasceu no Distrito Federal. Entretanto, caso haja realmente a 

necessidade de se desenvolver esse projeto, as taxas deveriam ser atenuadas para 

quem depende de um carro para, minimamente, ter condições de trabalhar todos os 

dias e essa mudança deve ser acompanhada de fortes investimentos na frota de 

ônibus, pois, atualmente, andar de ônibus em horários de pico é uma atividade 

degradante. 

Atenciosamente, 

Davi Dupin 

Estudante e estagiário 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
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Nº: 98g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Davi Loetsch Gustavo  
 
CONTRIBUIÇÃO  
 
Prezados, boa tarde. 

Participação popular na Consulta e Audiência Pública – Concessão de 

Estacionamentos Rotativos – Projeto Zona Verde 

Antes de impor esse fardo aos cidadãos, e somente onde for necessário, o GDF 

precisa levar em consideração os seguintes pontos que até hoje não foram atendidos 

em manifestações anteriores da população que enseja um transporte coletivo e 

alternativo de qualidade no DF: 

• Levar o Metrô até a Asa Norte; 

• implantar o VLT na W3 e L2, substituindo os Ônibus, que deverão se deslocar para 

outras vias; 

• construir os Terminais de Integração Metrô/VLT/Ônibus/Automóveis nas pontas das 

Asas Sul e Norte, com amplos estacionamentos gratuitos; 

• implantar uma rede transversal de ônibus de vizinhança (cruzando o Plano Piloto no 

sentido Leste-Oeste) ligando as quadras 800 às quadras 900; 

• completar e integrar as ciclovias e ciclofaixas, e construir bicicletários em várias 

Praças e pontos de ônibus, com o sistema de bicicletas compartilhadas; 

• incentivar outras alternativas de transporte, como o sistema de automóveis 

compartilhados, presentes em algumas cidades do mundo e do Brasil, isentos da 

cobrança de estacionamentos públicos. 

A população clama por alternativas viáveis de locomoção na cidade, com menor custo 

e alinhado com a preservação do meio ambiente conforme acordo de Paris. Portanto, 

não faz nenhum sentido que o GDF faça essa cobrança antes de oferecer alternativas 

imprescindíveis à livre locomoção em qualquer local e horário do plano piloto. 

Onde está a ciclovia do trevo de triagem norte? Onde está a ciclovia de ligação da asa 

norte e sul? Onde está o projeto do Metro até a asa norte e o VLT do aeroporto até o 

fim da asa norte? 

Precisamos de maior competência da SEMOB antes de impor e taxar o cidadão que 

já paga impostos muito caros nesse estado! 

Davi L. Gustavo  

 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 
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Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

 
Nº: 99g 
NOME DO CONTRIBUINTE: David Erickson  
 
CONTRIBUIÇÃO 
 
Gostei da iniciativa, só gostaria de saber se com isso os flanelinhas deixariam de 

existir nas áreas especificadas do texto? 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 
Foram acatadas sugestões para incluir regras para Guardadores e Lavadores 
Autônomos cadastrados junto ao GDF. 
 
Nº: 101g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Davila 
 
CONTRIBUIÇÃO 
 
Prezados, 

Sou CONTRA a cobrança de estacionamento. Chega de impostos! É IPVA, SEGURO, 

TAXA DE VISTORIA e outras porcarias e sem nenhum retorno decente. Arranjem 

outra coisa, em outra fonte, mas não numa área onde somos mais do que taxados 

sem retorno nenhum. 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
 
Nº: 102g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Débora Cristina Araújo Miguel  
 
CONTRIBUIÇÃO  
 
Boa tarde  

Lendo o projeto sobre a cobrança de estacionamento nas residências do Plano Piloto, 

vejo que haverá uma punição para os moradores das residências. Principalmente os 

moradores das 400, onde não há previsão de estacionamento nos blocos. Nesta 
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situação existem blocos em várias cidades. Como por exemplo, Cruzeiro Novo, 

Sudoeste econômico, Blocos no Guará. Dente outras tantas? Porque apenas nós, 

moradores da Asa Norte e Sul seremos prejudicados com essa cobrança?  

Nas cidades que já tem essa cobrança implantada, isso acontece em áreas centrais. 

A cobrança deve ser nas áreas centrais do plano piloto. Os moradores não podem ser 

prejudicados por uma falta de arrecadação no GDF. Nas quadras residenciais os 

estacionamentos se auto regulam. Não é como nos ministérios, setor comercial sul e 

norte, setor de autarquias. Não é justo igualar a precariedade das vagas em Brasília.  

Deixo aqui expressa minha indignação com esse projeto.  
 
 
RESPOSTA 
 
A SEMOB agradece a manifestação. 
Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 
Quanto à inclusão de outras regiões, estas podem ser objeto de futuras novas rodadas 
de licitação, já incorporando o aprendizado. Nesse momento priorizou-se o Plano 
Piloto por ser a região com maior demanda por vagas e pela redução do 
congestionamento em vias de acesso à região central, como EPTG, Estrutural e 
EPNB.  
 
Nº: 103g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Deise 
 
CONTRIBUIÇÃO  
 
POSICIONAMENTO SOBRE ESTACIONAMENTO PAGO NAS ÁREAS PÚBLICAS 

Vimos manifestar nosso posicionamento contrário a cobrança de estacionamento nas 

áreas públicas do DF, notadamente nas quadras da ASA NORTE e ASA SUL, sejam 

nas áreas comerciais externas ou nas áreas internas de moradia. 

O GDF não pode impor esse fardo aos cidadãos SEM  ANTES garantir um sistema 

público, integrado e eficiente de transporte coletivo, digno da Capital da República. 

Faz-se necessário a implantação de um sistema radial de mobilidade urbana no DF, 

em direção ao Plano Piloto, utilizando trilhos leves e veículos seguros, leves e 

confortáveis, de forma a favorecer a migração do carro para veículos coletivos, bem 

como oferecendo qualidade urbanística e paisagística aos seus usuários. Esse 

sistema deve ser baseado na alteração da matriz energética de combustível fóssil 

para energias limpas e não poluentes ambientalmente. 

Entendemos que o modelo de gestão baseado em concessão a iniciativa privada da 

exploração de estacionamentos é desnecessário, imprudente e oneroso, visto que os 

investimentos para a implantação das vias públicas e demarcação das vagas já foram 

realizadas pelo GDF ao longo da construção de Brasília até os dias atuais. Faz- se 

necessário sim, o desenvolvimento de estudos para a constituição de um Órgão 

Publico que se configure em uma Autoridade Única Organizadora do Transporte e 

Relatório Anexo - Contribuições e Respostas (Rev Site) (53442389)         SEI 00090-00014697/2020-22 / pg. 731



 

Mobilidade na Brasília Metrópole, que planeje e execute uma integração dos vários 

modais de transporte internos no Distrito Federal e com as cidades do entorno. 

Precede quaisquer estudos de cobrança de estacionamento no Plano Piloto a 

realização de investimentos e a implantação prioritária e urgente dos seguintes 

projetos: 

• Expansão do Metro até o final da Asa Norte e sua continuidade por meio de VLT 

para as cidades na região norte do DF. 

• Implantar o VLT na W3, L2 e Eixo Monumental, ambos de forma circular, mas 

integrado, substituindo completamente os Ônibus, que deverão se deslocar para 

outras vias. 

• Executar o previsto no programa "Brasília Integrada" do BID/GDF,  que propõe 

“Terminais de Integração Metrô/VLT/Ônibus/Automóveis” nas pontas das Asas Sul e 

Asa Norte, com amplos estacionamentos gratuitos; 

• Implantar uma rede transversal de micro-ônibus de vizinhança (cruzando o Plano 

Piloto no sentido Leste-Oeste) ligando as quadras, desde 800 às quadras 900. 

• Completar e integrar as ciclovias e ciclo faixas, construindo bicicletários em praças 

e pontos de ônibus, edifícios  públicos e comerciais e fortalecer sistema compartilhado 

de bicicletas e patinetes. 

• Quanto ao transporte individual, incentivar alternativas sustentáveis e 

compartilhadas. 

O agravante dessa proposta de Zona Verde, além da privatização dos 

estacionamentos públicos, é a terceirização da fiscalização e aplicação de multas 

também aparentemente ser privatizada. Isso impediria a reversão desses recursos 

para apoio a execução de projetos inovadores de REESTRUTURAÇÃO do sistema 

de transporte do Distrito Federal e de sua Área Metropolitana. Essa privatização dos 

estacionamentos públicos com terceirização da fiscalização e cobrança de multas 

trará pesado ônus e transtornos aos moradores do DF e região que se deslocam 

diariamente ao centro da capital. 

Trará, ademais, custo cruel ao orçamento familiar dos assalariados já obrigados a 

manter oneroso carro individual e a enfrentar penosos congestionamentos, devido à 

ausência de transporte coletivo decente pela omissão do poder público, ao longo de 

décadas 

 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 
Cumpre diferenciar privatização de concessão, como foi explicado na Audiência 

Pública. 

Com relação às quadras residenciais, destaca-se que o Projeto prevê cobrança 

apenas em horário comercial e isenção para moradores, com objetivo de inibir que 

automóveis estacionem nas quadras residenciais para acessar as comerciais, como 
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já ocorre hoje em muitas quadras. 

O Projeto não prevê terceirização da fiscalização, mantendo todos as prerrogativas 

do Poder Público, conforme foi explicado na Audiência Pública. 

Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

 
Nº: 104g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Denis Medeiros 
 
CONTRIBUIÇÃO 
 
Cobrança de estacionamento zona verde 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 105g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Denise Franco  
 
CONTRIBUIÇÃO 
 
Sou contra! 

RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 106g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Denise Santana 
 
CONTRIBUIÇÃO 
 
Bom dia.  

Sou contra a Zona Verde. O GDF não resolve o problema de verdade e ainda quer 

colocar empresa para ganhar dinheiro em cima da população.   

Fala para o GDF fazer metrô, VLT, melhorar as linhas de ônibus (transporte público), 

melhorar as vias para diminuir os congestionamentos. Primeiro arruma o transporte 

público e depois fala para a população deixar o carro em casa e andar de transporte 

coletivo. Assim pode diminuir a quantidade de carros particulares nas 

ruas/estacionamentos.  

Também é um absurdo colocar morador das Asa Sul e AsA Norte para pagar 

estacionamento.  Nós, moradores, já pagamos impostos públicos. Minha opinião.  
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RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 
Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 
 
Nº: 107g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Denize Medalhas 
 
CONTRIBUIÇÃO  
 
Sou contra a esse projeto Zona verde. 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 108g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Dickens 
 
CONTRIBUIÇÃO 
 
Já pagamos o IPVA anualmente cobrar para estacionar é um absurdo! 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 109g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Dilma Medeiros Rabêlo Araújo 
 
CONTRIBUIÇÃO 
 
Sou totalmente contra a cobrança de estacionamento das quadras.O governo deveria 

estar preocupado com o transporte coletivo que está acabado.Uma vergonha! Pq tirar 

dinheiro da população é sempre o melhor caminho para o governo??? 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
 
Nº: 110g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Dilma Pereira Cordeiro  
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CONTRIBUIÇÃO  
 
Sou moradora da asa sul, desde 1960,e tb proprietária de imóvel, e reputo como 

absurda e abusiva a cobrança protesta p GDF. 

Ainda não percebi ninguém a favor, portanto não entendo a afirmação de q as pessoas 

concordam. Dilma Cordeiro grata 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 111g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Dionísio Lopes  
 
CONTRIBUIÇÃO  
 
A instituição dos estacionamentos pagos, sejam nas áreas residências ou nas 

comerciais,  constituem uma afronta ao bom senso do povo brasiliense. 

Já pagamos um absurdo de impostos quando adquirimos o veículo,  pagamos IPVA 

todos os anos, pagamos pedágio nas rodovias, agora esse governo vem com mais 

uma medida covarde. 

Não temos um meio eficaz de transporte público como opção.   

Vamos guardar os nomes desses defensores desse assalto nas próximas eleições  

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 112g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Dionísio Rodrigues Da Silva  
 
CONTRIBUIÇÃO  
 
Dionísio Rodrigues da Silva - Morador do Cruzeiro Velho 

O por que parte do valor arrecadado será revertido para Instituto de Previdência dos 

Servidores do DF (Iprev-DF)? 

Caso esse projeto seja aprovado, o valor deveria ser integralmente revertido para a 

melhoria do Transporte Público. Melhoria dos ônibus, aumentar o número de veículos 

nas linhas, implantar em todo o DF o sistema de integração.  

outra coisa que não concordo é que os maradores das quadras terão direito a apenas 

uma vaga, sendo que as famílias do plano tem de 3 a 4 carros, ou seja essas pessoas 

terão que pagar mais um custo, além de vários outros impostos que já pagamos. 

Esses dois pontos são alguns dos motivos que me faz ser contra ao projeto  

Relatório Anexo - Contribuições e Respostas (Rev Site) (53442389)         SEI 00090-00014697/2020-22 / pg. 735



 

agradeço a possibilidade de participação 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 
Com relação à destinação dos recursos, foram acatadas as contribuições, conforme 
item 2.2 deste Relatório, para que se proponha adequação da legislação distrital à 
Política Nacional de Mobilidade Urbana de forma que os recursos arrecadados em 
concessões de mobilidade sejam direcionados a investimentos no próprio sistema de 
mobilidade. 
Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 
 
Nº: 113g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Diovani Drumond   
 
CONTRIBUIÇÃO  
 
Deviam incentivar o uso do transporte público de outra forma e não criando mais 

gastos pros cidadãos. 

Invistam na qualidade  dos transportes públicos, expandindo o metro pra atender mais 
cidades, aumentando o numero de unidades de vagões, diminuindo o tempo entre os 
mesmos e por consequência aumentando o conformo pra quem utiliza. 
 
Melhorem a gestão dos ônibus, melhorem os aplicativos de transporte público para 

que mostrem com mais eficiência todo o caminho do usuário desde que sai de casa 

até a chegada ao destino. 

Obrigar o morador das quadras do plano a pagar pela vaga de onde ele mora é um 

absurdo, estão falando em cada morador ter direito a uma vaga onde mora, isso tem 

que ser pensado melhor, tem pessoas que tem mais de um veículo, deveria ser 

disponibilizado uma vaga pra cada veículo que está registrado no Detran para o 

endereço registrado no órgão. Para que não crie mais um gasto mensal pro cidadão 

pelo simples fato de ele ter um veículo mesmo que ele não utilize. 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 
Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 
 
Nº: 114g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Dirce Maria 
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CONTRIBUIÇÃO  
 
Srs. Estou apresentando meu repúdio à cobrança de estacionamento, principalmente 

nas quadras residenciais!  

CONTRA COBRANÇA DE ESTACIONAMENTO 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 115g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Djalma Lima 
 
CONTRIBUIÇÃO  
 
PESQUISA DE OPINIÃO - ESTACIONAMENTO ROTATIVO PAGO NAS 

SUPERQUADRAS? 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHbz5i6IkA_mlSQQPrM9tim2OIuO

NQOKZTQKmOqOEp0sFECw/viewform 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 
A realização de pesquisas por parte da sociedade é positiva para o amadurecimento 
das políticas públicas. 
Não obstante, vê-se que a pesquisa indicada no link direciona as perguntas e as 
alternativas de resposta de modo totalmente enviesado e equivocado, além de não 
possuir base metodológica e amostral, pouco contribuindo para o debate efetivo sobre 
o projeto e a mobilidade. 
 
Nº: 116g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Drow Mestre  
 
CONTRIBUIÇÃO  
 
Bom dia, 

Sou morador do Plano Piloto a mais de 35 anos e não é razoável a cobrança de vagas 

em áreas residenciais, sou totalmente contra essa cobrança, visto que não temos um 

transporte público de qualidade para uma capital, faz-se necessário um 

investimento anterior, deveríamos ter como modelo o transporte público de Curitiba, 

onde existe uma taxa única e com 1 bilhete percorremos todo o DF, a asa norte não 

tem metrô, como cobrar igualmente de uma área que tem metrô(ASA SUL) e outra q 

não tem metrô(ASA NORTE)? É no mínimo absurdo! por fim Brasília é tombada como 

patrimônio de TODOS, se não pode por grades e restringir acessos então também 

não pode cobrar por que isso é restringir acesso, área pública, principalmente 
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residencial que é onde as pessoas moram, não deve ser taxada, pois os impostos já 

são para isso. 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. O Projeto prevê isenção para moradores. 
Curitiba já oferece serviço de estacionamento há muitos anos.  
O Projeto não prevê instalação de grades ou restrição de acesso. 
 
 
Nº: 117g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Dulcimar Jardim 
 
CONTRIBUIÇÃO  
 
Ninguém mais vai querer carro.  Eu mesma vendo o meu é passo a andar de UBER. 

RIDÍCULO essa MOBILIDADE. Pra mim ela tem outro NOME 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. O objetivo do Projeto é justamente desincentivar 
o uso de veículo particular. 
 
Nº: 118g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Ediene Frota 
 
CONTRIBUIÇÃO  
 
Prezados Srs, boa tarde, 

Na minha opinião, para se implementar um projeto desse tipo, primeiramente 

deveriam melhorar muito o transporte público, assim o cidadão teria incentivo para 

deixar o carro em casa. 

Creio que apenas em áreas caóticas, como o Setor Comercial Sul, seria viável, mas 

com uma margem de tolerância de 2 horas sem cobrança, por exemplo. 

Com relação aos estacionamentos das quadras residenciais, discordo totalmente. 

Chega a ser um absurdo. Já pagamos IPVA, IPTU, iluminação pública e não teremos 

o direito de estacionar ao lado de nossa casa? 

No geral, sou contra esse projeto. 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. O Projeto prevê isenção para moradores. 
 
 
Nº: 119g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Edson Junqueira Leite 
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CONTRIBUIÇÃO  
 
Prezados da Secretaria de Mobilidade e Transportes, 

Creio que essa proposta de cobrança de estacionamento público no DF, do jeito que 

está formulada, parece mais uma forma de arrecadação compulsória do que política 

pública decente de regularização dos espaços  públicos de estacionamento, senão 

vejamos: 

1- Porque cobrar estacionamento nas quadras residenciais, ora, o problema é mesmo 

nas comerciais, e penalizar o morador que mora na quadra com mais uma imposição, 

é absurdo! 

2- Na esplanada dos ministérios, os estacionamentos são suficientes para os 

servidores, por que então cobrar deles, um direito de utilizar um espaço de 

estacionamento que está atrelado ao trabalho diário do mesmo. Absurda  a ideia de 

onerar ainda mais, e compulsoriamente, o já desvalorizado servidor público federal, 

que já vem penando com o custo de vida de Brasília. 

Espero que revejam, pelo menos esses pontos colocados. 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. O Projeto prevê isenção para moradores. 
A Esplanada dos Ministérios é umas das regiões de maior demanda por 
estacionamento, e com alto índice de estacionamento irregular, e por outro lado é 
atendida por várias linhas de transporte público, inclusive com ônibus elétricos, além 
de ciclovias e calçadas em todas sua extensão. 
 
 
Nº: 120g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Eduardo Bonalumi  
 
CONTRIBUIÇÃO  
 
1) Gostaria de saber se esse Projeto de Zona Verde inclui a construção de 

estacionamento subterrâneo no Setor Comercial Sul, começando pela Quadra 1 até  6 

? 

2) Gostaria de saber se esse Projeto de Zona Verde inclui a construção de 

estacionamento subterrâneo embaixo dos atuais estacionamentos da Plataforma 

Superior Norte da Rodoviária do Plano Piloto, em frente ao Conjunto Nacional e ao 

Teatro  Nacional, a mesma coisa em relação a Plataforma Superior Sul que se localiza 

em frente ao Conic e ao Turing? 

3) Gostaria de saber se esse Projeto de Zona Verde inclui a construção de 

estacionamento subterrâneo no Setor Bancário Sul entre as quadras 1 e 2? 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 
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O projeto não prevê a criação de novas, pois seria contrário aos seus objetivos. 
 
Nº: 121g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Eduardo Dos Santos Ribeiro 
 
CONTRIBUIÇÃO  
 
Uma sugestão para todos os formuladores do projeto de estacionamentos rotativos é 

que o secretário e os técnicos que participam da ação possam abrir seus sigilos 

fiscais, bancários e telefônicos dos últimos dois anos e dos próximos trÊs ou quatro.  

Assim, ninguém poderá suspeitar de nenhuma intenção pouco republicana da parte 

de nenhum dos representantes do governo. A população poderá dormir mais 

sossegada, sem suspeitar de que seus governantes, a começar pelo secretário, 

possam pretender receber vantagens ilícitas ao se empenharem tanto em um projeto 

tão nocivo.  

#FicaaDica 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 122g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Eduardo Figueiredo Neves  
 
CONTRIBUIÇÃO  
 
Prezado, boa tarde. 

Sou morador da SQS 205, bloco D, e moramos 5 cinco pessoas (pai, mãe e filhas). 

Em casa temos 4 veículos, visto que 4 moradores trabalham/estudam e não podem 

ficar sem veículo. A outra filha, que ainda não trabalha, usa o o veículo compartilhado 

com algum dos outros moradores. 

Neste caso, queria sugerir, para prédios sem estacionamento coberto (privativo), que 

o GDF fizesse o cadastramento dos moradores e dos seus veículos, a fim de não 

cobrar a taxa do Zona Verde. 

Por outro lado, se o morador (exemplo), foi fazer compra em outra quadra comercial 

e usar um estacionamento residencial, diferente de onde ele reside, aí sim a cobrança 

do estacionamento deveria ser feita. 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 
Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 
 
Nº: 123g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Eduardo Oliva  
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CONTRIBUIÇÃO  
 
Olá, boa noite. 

Não vejo problema em taxar, porém os recursos devem ser repassados para todas as 

regiões administrativas. Todas as regiões devem ser taxadas não só a zona central. 

A zona central deverá ser mais a caro pela dificuldade de estacionamento. Os valores 

devem variar conforme a sazonalidade do dia. Feira livre também devem ser taxadas. 

Os flanilinhas devem ser extintos. 

Penso que concessão do serviço de lava jatos e outros serviços auxiliares, também 

devem ser alvo de concessão ou regulamentação.  

O ideal que todos os carros nacionais sejam chipados para cobrança digital. O boleto 

deve ser abolido. Nada de papel. Tudo eletrônico (APP de crédito, por exemplo) 

Atenciosamente 

Eduardo Fróes 

Asa Sul 

 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 
Quanto à inclusão de outras regiões, estas podem ser objeto de futuras novas rodadas 
de licitação, já incorporando o aprendizado. Nesse momento priorizou-se o Plano 
Piloto por ser a região com maior demanda por vagas e pela redução do 
congestionamento em vias de acesso à região central, como EPTG, Estrutural e 
EPNB.  
Foram acatadas sugestões para incluir regras para Guardadores e Lavadores 
Autônomos cadastrados junto ao GDF. 
O controle será por aplicativo e sistemas (OCR) de leitura de placa de veículos. 
 
 
Nº: 124g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Eduardo Netto 
 
CONTRIBUIÇÃO  
 
Boa noite, 

Sou completamente contra a instituição de cobrança de vagas em áreas residenciais. 

Se a justificativa para esta cobrança é evitar que os carros do comércio próximo 

migrem para o interior das quadras residenciais, basta não cobrar também pelas 

vagas em áreas comerciais próximas à zonas residenciais. 

Quando muito a cobrança poderia ser implementada em áreas notoriamente 

problemáticas, como setor bancário, setor comercial, etc., onde não existe área 

residencial próxima. 
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Se o governo quiser extorquir a população, como de costume, que o faça com o 

implemento do Empreendorismo!  

Construa estacionamentos subterrâneos e cobre pelo serviço, caso não tenha 

capacidade pra fazer esse tipo de obra, o que é bem provável, peça ao particular 

realizar o serviço. 

Estamos de olho e não iremos aceitar canalhices, governador respeite o povo! 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 125g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Elaine de Almeida Cabral  
 
CONTRIBUIÇÃO 
 
Boa tarde!  

Sou contra a cobrança porque se trata de espaços públicos, construídos com dinheiro 

público (as empresas não vão construir nada). Inclusive nas áreas residenciais, a 

cobrança exigiria mudança no plano diretor, pois a atuação de uma empresa 

constituiria atividade comercial.  

Além disso, os flanelinhas trabalham nessas áreas com autorização do governo, o que 

seria impedido pelas empresas.  

Utilizo transporte público, e atualmente os estacionamentos das estações do metrô de 

Águas Claras já são sempre lotados e com fila dupla (a população já utiliza o metrô 

exaustivamente), portanto nem há como incentivar que as pessoas usem mais, pois 

não há plano de ampliação.  

A cobrança também não será revertida para a melhoria do transporte público, pois o 

valor será administrado pela empresa, e não pelo governo, que já recebe nossos 

impostos para isso.  

 
RESPOSTA 
 
A SEMOB agradece a contribuição. 
Foram acatadas sugestões para incluir regras para Guardadores e Lavadores 
Autônomos cadastrados junto ao GDF. 
O Projeto prevê a construção de mais de 6000 novas vagas de estacionamento junto 
às estações de Metrô e BRT, nos setores Ipê Branco, sem cobrança de 
estacionamento para quem utilizar o transporte público no mesmo dia. Será o único 
sistema de integração tarifária entre automóvel e transporte público que se tem 
notícia. 
Com relação à destinação dos recursos, foram acatadas as contribuições, conforme 
item 2.2 deste Relatório, para que se proponha adequação da legislação distrital à 
Política Nacional de Mobilidade Urbana de forma que os recursos arrecadados em 
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concessões de mobilidade sejam direcionados a investimentos no próprio sistema de 
mobilidade. 
 
Nº: 126g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Elaine Lopes 
 
CONTRIBUIÇÃO 
 
Boa tarde! 
 
Meu nome é Elaine Lopes, sou moradora de Vicente Pires e venho por meio deste e-
mail demonstrar minha insatisfação com a implementação da Zona Verde em áreas 
comerciais e residenciais do Plano Piloto. Como a maioria dos moradores das Regiões 
Administrativas do Distrito Federal, trabalho em Brasília e sofro com o transporte 
precário. Em Vicente Pires não há linhas de metrô e os ônibus que passam na região 
vem de Ceilândia e Taguatinga totalmente lotados. Devido a dificuldade no transporte, 
opto por ir de carro para o serviço, porém não utilizaria essa opção caso existisse 
metrô ou BRT próximo a minha residência. 
 
A Secretaria de Mobilidade e Transporte, no nome do Secretário Valter Casimiro, 
deveria primeiramente ampliar o metrô para todo o Distrito Federal (e não somente a 
Asa Norte) para posteriormente pensar em adotar um sistema de cobrança de vagas. 
Ora, não há como implementar tal sistemática concomitantemente com as políticas de 
investimento em transporte público, uma vez que a ampliação da malha metroviária 
no DF pode demorar anos.  
 
Minha sugestão é que o Governo amplie verdadeiramente o metrô para quase todo 
DF. Isso quer dizer: Asa Norte, Lago Norte, Sobradinho e Planaltina, para a região 
norte, e Paranoá, Lago Sul, Jardim Botânico e São Sebastião na parte sul. E fazer 
uma linha de metrô conectando Candangolândia, Núcleo Bandeirante, Riacho Fundo 
e Recanto das Emas. Para as demais cidades, fazer uma melhor circulação de ônibus 
e BRT com veículos novos e melhoria e manutenção das paradas de ônibus, incluindo 
iluminação, pois existe a questão da segurança para usuários que precisam sair muito 
cedo para trabalhar e que retornam a noite, no escuro e são alvo fácil para os 
bandidos. 
 
Somente após investimento pesado na mobilidade urbana (incluindo a construção de 
novas ciclovias) eu concordaria em ser implementada uma dinâmica de cobrança de 
estacionamentos no Plano Piloto. Como está hoje, além dos motivos já expostos, 
ainda tem uma outra problemática: a não clareza da destinação desses recursos que 
seriam arrecadados com a cobrança.  
 
Atenciosamente, 
 
Elaine Lopes 
 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 
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Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Com relação à destinação dos recursos, foram acatadas as contribuições, conforme 
item 2.2 deste Relatório, para que se proponha adequação da legislação distrital à 
Política Nacional de Mobilidade Urbana de forma que os recursos arrecadados em 
concessões de mobilidade sejam direcionados a investimentos no próprio sistema de 
mobilidade. 
 
Nº: 127g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Elaine Soares Viegas 
 
CONTRIBUIÇÃO 
 
Gostaria de manifestar minha posição contrária à privatização de estacionamentos 
nas áreas públicas do Distrito Federal. 
Nome: Elaine Soares Viegas 
 
Moradora da SQN 216 Asa Norte 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 128g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Elcimar Edir  
 
CONTRIBUIÇÃO 
 
Precisamos maiores esclarecimentos sobre o projeto, pois sem apresentação da 

íntregra do projeto nos meios de comunicação e consulta pública é um desrespeito 

para com a população. 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
Todo o processo está disponível na página http://www.semob.df.gov.br/audiencias-
publicas/ 
 
Nº: 129g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Elda Lucia Dutra  
 
CONTRIBUIÇÃO  
 
Essa cobrança de área aonde colocamos nossos carros em frente de nossas casas, 
ou nos espaços de quadras é algo absurdo...Um meio de tirá dinheiro do povo...Não 
vamos aceitar 
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RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. O Projeto prevê isenção para moradores. 
 
 
Nº: 130g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Eliamar Monteiro 
 
CONTRIBUIÇÃO  
 
Bom dia, manifesto o desprezo pelo projeto como foi apresentado.  

Sim, devemos ter rotatividade no centro de brasilia e a zona azul pode ser uma boa 

ideia. 

Nao, para a cobranca de estacionamento em areas residenciais no plano piloto ou em 

outras areas. O morador nao deve ser penalizado com mais cobrancas. 

Absurdamente contra o projeto nao ser acompanhado de mudancas estruturais no 

transporte publico *metro e onibus. Nao eh opcional nao usar o carro pra maioria das 

pessoas no DF.  

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. O Projeto prevê isenção para moradores. 
 
Nº: 131g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Eliane GDF 
 
CONTRIBUIÇÃO  
 
Boa tarde! 

Não concordo com cobrança de estacionamentos pagos rotativos em área púbica na 

área central de Brasília . 

Pagamos impostos e mais esse tipo de cobrança que nunca é revestido para a 

população. É MAIS UM MEIO DE TIRAR DINHEIRO DO POVO E AUMENTAR A 

RENDA DE UMA MINORIA POLITICA  . 

Forçar usar transporte público sucatiado que não responde e nunca vão alcançar a 

espectativa do usuário trabalhador.  

Desculpas para ter renda empresarial. 

É um absurdo isso!!! 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 132g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Eliene de Jesus Silva 
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CONTRIBUIÇÃO  
 
Sou contra a Zona verde nos estacionamentos pagos rotativos na área  central  de 

Brasília. 

Pagamos impostos demais e ainda cobrança em estacionamento. 

A secretaria de mobilidade tem que melhorar a qualidade do transporte com os 

impostos que já são pagos pela população. 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 133g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Eliézer Pessanha 
 
CONTRIBUIÇÃO  
 
Boa noite! 

Acerca do projeto para taxação da área pública de vagas para estacionamento, sou 

completamente a favor.  

Não há consciência modal se não houver imposição de regras. Eh inconcebível a 

quantidade de carros nas ruas do DF, vindos principalmente do entorno e RAs, q 

abarrotam os estacionamentos públicos e engarrafam o trânsito. Rotatividade faz 

sumir esse monte de carros estacionados o dia inteiro e estimulam as pessoas a 

usarem os modais - ônibus, metrôs, bikes, até mesmo caminhadas. Tem um monte 

de gente q vejo sair das quadras residenciais do Plano de carro para a Esplanada. 

Com cobrança de estacionamento, essas mesmas pessoas q inflam o trânsito se 

verão obrigadas a usarem bike, a caminharem ou ainda um cooper. Ganham todos. 

Ainda, com relação às vaga nas quadras residenciais, não vejo prob. Qts vezes 

entramos nas quadras, em visitas a amigos, e sequer conseguimos transitar nas vias. 

Abarrotadas de carros de todo lado, a imensa maioria deles sem nenhum vínculo 

àquela quadra. Estão estacionados ali por causa dos comércios locais. Taxando as 

vagas, a maioria desses carros sumirá, dando vez a aplicativos de transporte.  

Outra coisa: moradores já possuem estacionamento nos prédios. Uma outra vaga 

seria para o segundo carro da família ou a algum amigo q venha visitar. A ressalva 

seria a flexibilidade de o morador da quadra poder reservar vagas extras qdo oferecer 

um encontro com várias famílias. Acho q esse aspecto seria importante considerar. 

 
RESPOSTA 
 
A SEMOB agradece a manifestação. 
Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 
 
Nº: 134g 
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NOME DO CONTRIBUINTE: Eline Dayrell Bretas 
 
CONTRIBUIÇÃO  
 
Boa tarde!!! 
 
Apesar de achar que isso é fake news, de tão absurda a idéia, deixo aqui minha 
profunda indignação contra esse ato arbitrário e totalmente descabido. 
 
Atenciosamente, 
Eline Dayrell Bretas 
 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 135g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Elisa Dantas 
 
CONTRIBUIÇÃO  
 
Assunto: Cobrança estacionamento público 

POSICIONAMENTO SOBRE ESTACIONAMENTO PAGO NAS ÁREAS PÚBLICAS 

Eu, Maria Elisa Somavilla Xavier Dantas,moradora da SQN 106, bloco 

A, venho  manifestar meu posicionamento contrário a cobrança de estacionamento 

nas áreas públicas do DF, notadamente nas quadras da ASA NORTE e ASA SUL, 

sejam nas áreas comerciais externas ou nas áreas internas de moradia. 

O GDF não pode impor esse fardo aos cidadãos SEM  ANTES garantir um sistema 

público, integrado e eficiente de transporte coletivo, digno da Capital da República. 

Faz-se necessário a implantação de um sistema radial de mobilidade urbana no DF, 

em direção ao Plano Piloto, utilizando trilhos leves e veículos seguros, leves e 

confortáveis, de forma a favorecer a migração do carro para veículos coletivos, bem 

como oferecendo qualidade urbanística e paisagística aos seus usuários. Esse 

sistema deve ser baseado na alteração da matriz energética de combustível fóssil 

para energias limpas e não poluentes ambientalmente. 

Entendemos que o modelo de gestão baseado em concessão a iniciativa privada da 

exploração de estacionamentos é desnecessário, imprudente e oneroso, visto que os 

investimentos para a implantação das vias públicas e demarcação das vagas já foram 

realizadas pelo GDF ao longo da construção de Brasília até os dias atuais. Faz- se 

necessário sim, o desenvolvimento de estudos para a constituição de um Órgão 

Publico que se configure em uma Autoridade Única Organizadora do Transporte e 

Mobilidade na Brasília Metrópole, que planeje e execute uma integração dos vários 

modais de transporte internos no Distrito Federal e com as cidades do entorno. 
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Precede quaisquer estudos de cobrança de estacionamento no Plano Piloto a 

realização de investimentos e a implantação prioritária e urgente dos seguintes 

projetos: 

• Expansão do Metro até o final da Asa Norte e sua continuidade por meio de VLT 

para as cidades na região norte do DF. 

• Implantar o VLT na W3, L2 e Eixo Monumental, ambos de forma circular, mas 

integrado, substituindo completamente os Ônibus, que deverão se deslocar para 

outras vias. 

• Executar o previsto no programa "Brasília Integrada" do BID/GDF,  que propõe 

“Terminais de Integração Metrô/VLT/Ônibus/Automóveis” nas pontas das Asas Sul e 

Asa Norte, com amplos estacionamentos gratuitos; 

• Implantar uma rede transversal de micro-ônibus elétricos de vizinhança (cruzando o 

Plano Piloto no sentido Leste-Oeste) ligando as quadras, desde 800 às quadras 900. 

• Completar e integrar as ciclovias e ciclo faixas, construindo bicicletários em praças 

e pontos de ônibus, edifícios  públicos e comerciais e fortalecer sistema compartilhado 

de bicicletas e patinetes. 

• Quanto ao transporte individual, incentivar alternativas sustentáveis e 

compartilhadas. 

O agravante dessa proposta de Zona Verde, além da privatização dos 

estacionamentos públicos, é a terceirização da fiscalização e aplicação de multas 

também aparentemente ser privatizada. Isso impediria a reversão desses recursos 

para apoio a execução de projetos inovadores de REESTRUTURAÇÃO do sistema 

de transporte do Distrito Federal e de sua Área Metropolitana. Essa privatização dos 

estacionamentos públicos com terceirização da fiscalização e cobrança de multas 

trará pesado ônus e transtornos aos moradores do DF e região que se deslocam 

diariamente ao centro da capital. 

Trará, ademais, custo cruel ao orçamento familiar dos assalariados já obrigados a 

manter oneroso carro individual e a enfrentar penosos congestionamentos, devido à 

ausência de transporte coletivo decente pela omissão do poder público, ao longo de 

décadas 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 
Cumpre diferenciar privatização de concessão, como foi explicado na Audiência 

Pública. 

Com relação às quadras residenciais, destaca-se que o Projeto prevê cobrança 

apenas em horário comercial e isenção para moradores, com objetivo de inibir que 

automóveis estacionem nas quadras residenciais para acessar as comerciais, como 

já ocorre hoje em muitas quadras. 

O Projeto não prevê terceirização da fiscalização, mantendo todos as prerrogativas 

do Poder Público, conforme foi explicado na Audiência Pública. 
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Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 
 

Nº: 136g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Elisabeth Maia  
 
CONTRIBUIÇÃO  
 
Não Não e Não a essa proposta absurda e que só penaliza ainda mais a população e 

não oferece nenhuma melhoria em transporte público e mobilidade para população de 

Brasília. Outro agravante é esse assunto ser imposto em plena Pandemia.  

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. O Projeto não será implementado durante a 
pandemia. 
 
Nº: 137g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Elizabeth 
 
CONTRIBUIÇÃO 
 
Primeiro investir em transporte público, rotas de trânsito para o Plano Piloto pra depois 

pensar em cobrar.  

Pra deixar o carro em casa a gente precisa de uma contrapartida.  

Não é um projeto de mobilidade e sim de arrecadação.  

O povo não é mais ignorante há uns 30 anos.  

O tempo foi curto pra discutir. Não é assim. Tá tudo nebuloso e sem critérios.  

Tudo errado pra variar. 

Taxar estacionamento de vagas residenciais, nunca vi isso. Na concepção da cidade 

isso não existia até porque as pessoas moram nos prédios e o estacionamento foi 

criado pra elas. Se é pra mudar isso, agora, melhor reverem os conceitos.  

Projeto que nunca pensou na população, mas em atender empresários.  

 
RESPOSTA 
 
A SEMOB agradece a manifestação. O Projeto prevê isenção para moradores. 
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Nº: 138g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Elizete Suely 
 
CONTRIBUIÇÃO 
 
Não sou favorável a mais esse assalto. Acho um absurdo 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 139g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Eloy Rodrigues 
 
CONTRIBUIÇÃO  
 
Mais impostos chamados de taxas. 

Cada 100,00 taxados, serão 100,00 a menos no consumo com ICMS de 17%. 

Taxação de vaga+depreciação de carro+gasolina+manutenção+seguro 

total+IPVA+dpvat+licenciamento anual = Uber. 

********* 

Prédio garagem ainda vai. Oferece conforto (sem chuva, sem sol, segurança (sem 

assalto) e gera empregos na construção civil e direto no prédio pronto. 

******* 

SCS tem que demolir alguns prédios e construir prédios garagem. 

********* 

Brasília, ainda não justifica apelação desta natureza. 

******** 

Menos estado por favor 
 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 140g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Emília Andrade 
 
CONTRIBUIÇÃO  
 
Cobrar estacionamento em algumas áreas da cidade, ainda vai. Porém, nas áreas 
residenciais do Plano Piloto e do Sudoeste é um verdadeiro absurdo. 
 
Especialmente em uma cidade em que somos reféns de carros, porque o transporte 
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público não funciona de maneira alguma, o que nos obriga a sair em nossos próprios 
veículos. 
 
Acredito que nunca me vi tão insatisfeita com as medidas tomadas e pensadas por 
um governo do Distrito Federal. 
 
Não dá uma bola dentro. 
 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. O Projeto prevê isenção para moradores. 
 
Nº: 141g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Erich Vales 
 
CONTRIBUIÇÃO  
 
Boa noite, prezados. 

Minha sugestão para o projeto é que os senhores responsáveis adentrem vossos 

banheiros e procurem pelo espelho. Ao encontrarem a vergonha na cara, desistam 

dessa ideia absurda. Cobrar sem entregar nada? Taxar até os moradores, que vão 

trabalhar e pagar pra estacionar na própria casa? Pelo amor de Deus. Vão procurar o 

que fazer. Levem o povo a sério. Nos poupem dessa pouca vergonha.  

Não tem o menor cabimento. O metrô é uma vergonha. Estamos no meio de uma 

pandemia. Vão trabalhar. Sinceramente... 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 142g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Erivaldo Moreira 
 
CONTRIBUIÇÃO  
 
Senhores,  

Sou contrário ao projeto. Vejo a ideia como um projeto de arrecadação somente. 

Em áreas residenciais é mais absurdo ainda.  

Não é justo penalizar o usuário que já paga a gasolina mais cara do mundo, o carro 

mais caro do mundo e um transporte público deficitário.  

Sem contar que somente uma empresa vai administrar. Tem cheiro de corrupção aí.  

Que tal construir estacionamentos subterrâneos ou outros projetos de mobilidade 

antes? 
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RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. O Projeto prevê isenção para moradores. 
Não se prevê a criação de novas vagas, pois seria contrário aos objetivos do Projeto. 
 

Nº: 143g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Ernesto Rodrigues Fernandes 
 
CONTRIBUIÇÃO  
Contra a implantação da zona verde e não pagamento por estacionamento blocos 
residênciais 
 
RESPOSTA 
 

CONTRIBUIÇÃO 2 
Sou contra implantação da zona verde e não pagamento por estacionamento nas 
proximidades dos blocos residenciais 
 

RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. O Projeto prevê isenção para moradores. 
 

Nº: 144g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Estela Nunes   
 
CONTRIBUIÇÃO  
Não sou a favor das cobranças em estacionamentos Públicos. 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. O Projeto prevê isenção para moradores. 
 

Nº: 145g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Eulalia Nascimento 
 
CONTRIBUIÇÃO  
Não vejo necessidade de privatizar o estacionamento público , já q o q for arrecadado 
não será empregado em transporte público . Só qdo vamos visitar o exterior q vemos 
como somos precários de transporte público. Particularmente não vejo necessidade 
de ter um carro próprio com tantas despesas . ... ipva, seguro , gasolina, e 
manutenção. Nas aqui no Brasil não temos um transporte q nos atenda a qualquer 
hora e principalmente a noite . É a maior dificuldade para pegar um ônibus depois das 
21 hs. Simplesmente não passam , estão todos recolhidos nas garagens. Final de 
semana nem se fala .Logo sou contra a cobrança , mesmo q seja 1,00. 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
Com relação à destinação dos recursos, foram acatadas as contribuições, conforme 
item 2.2 deste Relatório, para que se proponha adequação da legislação distrital à 
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Política Nacional de Mobilidade Urbana de forma que os recursos arrecadados em 
concessões de mobilidade sejam direcionados a investimentos no próprio sistema de 
mobilidade. 
 

Nº: 146g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Evilasio Azevedo 
 
CONTRIBUIÇÃO  
Automóvel não é luxo. É material de trabalho. O ideal é a não cobrança, ou pelo menos 

duas vagas. 

RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 
 

Nº: 147g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Fábio Alisson Ribeiro  
 
CONTRIBUIÇÃO  
 
Boa noite, 

Implantar estacionamentos rotativos, sem antes fornecer melhorias de infraestrutura 

e mobilidade, principalmente sem prover melhorias no transporte público, é uma 

medida absurda.  

A impressão que se transmite é que o GDF não está pensando na população, e sim 

unicamente no aumento de arrecadação.  

 

Atensiosamente, 

Fábio Alisson Ribeiro 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 

Nº: 148g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Fabio Carfero 
 
CONTRIBUIÇÃO 1 
 
SOU TERMINANTEMENTE CONTRA! AINDA MAIS QUE A ARRECADAÇÃO DOS 

ESTACIONAMENTOS NÃO SERÁ REVERTIDA 

EM PROGRAMAS DE MOBILIDADE E NA QUALIDADE DO TRANSPORTE 

PÚBLICO 
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NÃO A COBRANÇA DE ESTACINAMENTO QUE SÃO PÚBLICOS HÁ MUITO 

TEMPO!!!! 

CONTRIBUIÇÃO 2 
Contra! 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
Com relação à destinação dos recursos, foram acatadas as contribuições, conforme 
item 2.2 deste Relatório, para que se proponha adequação da legislação distrital à 
Política Nacional de Mobilidade Urbana de forma que os recursos arrecadados em 
concessões de mobilidade sejam direcionados a investimentos no próprio sistema de 
mobilidade. 
 

Nº: 149g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Fabio Lagares 
 
CONTRIBUIÇÃO  
 
Boa tarde. 

Sou morador da Asa Sul e não concordo com a cobrança de estacionamento em área 

residencial. Sobre áreas comerciais de alto tráfego de veículos, creio que antes de se 

pensar em cobrar, a cidade deve ter estrutura adequada e suficiente de transporte 

público.  

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. O Projeto prevê isenção para moradores. 
 

Nº: 150g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Fabricio Barbosa 
 
CONTRIBUIÇÃO  
 
Boa tarde, 

Gostaria de manifestar completa desaprovação do referido projeto em quadras 
puramente residenciais 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. O Projeto prevê isenção para moradores. 
 

Nº: 151g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Fabrício Rezende 
 
CONTRIBUIÇÃO  
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Olá. 

Assisti o vídeo com a proposta e me manifesto contrário. 

O projeto é só uma forma de onerar mais mais o cidadão que já paga muitos impostos. 

Antes que o mesmo seja implantado, deverá haver melhoria na malha viária, na 

segurança dos estacionamentos e grande evolução no transporte público. 

Obrigar ao pagamento de mais uma taxa sem ter opção de utilizar o transporte público 

é uma manobra meramente arrecadatória. 

 

Atenciosamente, 

Fabrício Rezende 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 

Nº: 152g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Fádua Helou 
 
CONTRIBUIÇÃO  
 
POSICIONAMENTO SOBRE ESTACIONAMENTO PAGO NAS ÁREAS PÚBLICAS 

Vimos manifestar nosso posicionamento contrário a cobrança de estacionamento nas 

áreas públicas do DF, notadamente nas quadras da ASA NORTE e ASA SUL, sejam 

nas áreas comerciais externas ou nas áreas internas de moradia. 

O GDF não pode impor esse fardo aos cidadãos SEM ANTES garantir um sistema 

público, integrado e eficiente de transporte coletivo, digno da Capital da República. 

Faz-se necessário a implantação de um sistema radial de mobilidade urbana no DF, 

em direção ao Plano Piloto, utilizando trilhos leves e veículos seguros, leves e 

confortáveis, de forma a favorecer a migração do carro para veículos coletivos, bem 

como oferecendo qualidade urbanística e paisagística aos seus usuários. Esse 

sistema deve ser baseado na alteração da matriz energética de combustível fóssil 

para energias limpas e não poluentes ambientalmente. 

Entendemos que o modelo de gestão baseado em concessão a iniciativa privada da 

exploração de estacionamentos é desnecessário, imprudente e oneroso, visto que os 

investimentos para a implantação das vias públicas e demarcação das vagas já foram 

realizadas pelo GDF ao longo da construção de Brasília até os dias atuais. Faz- se 

necessário sim, o desenvolvimento de estudos para a constituição de um Órgão 

Publico que se configure em uma Autoridade Única Organizadora do Transporte e 

Mobilidade na Brasília Metrópole, que planeje e execute uma integração dos vários 

modais de transporte internos no Distrito Federal e com as cidades do entorno. 
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Precede quaisquer estudos de cobrança de estacionamento no Plano Piloto a 

realização de investimentos e a implantação prioritária e urgente dos seguintes 

projetos: 

 Expansão do Metro até o final da Asa Norte e sua continuidade por meio de VLT 

para as cidades na região norte do DF. 

 Implantar o VLT na W3, L2 e Eixo Monumental, ambos de forma circular, mas 

integrado, substituindo completamente os Ônibus, que deverão se deslocar para 

outras vias. 

 Executar o previsto no programa &quot;Brasília Integrada&quot; do BID/GDF, que 

propõe “Terminais de Integração Metrô/VLT/Ônibus/Automóveis” nas pontas das 

Asas Sul e Asa Norte, com amplos estacionamentos gratuitos; 

 Implantar uma rede transversal de micro-ônibus elétricos de vizinhança (cruzando 

o Plano Piloto no sentido Leste-Oeste) ligando as quadras, desde 800 às quadras 

900. 

 Completar e integrar as ciclovias e ciclo faixas, construindo bicicletários em praças 

e pontos de ônibus, edifícios públicos e comerciais e fortalecer sistema 

compartilhado de bicicletas e patinetes. 

 Quanto ao transporte individual, incentivar alternativas sustentáveis e 

compartilhadas. 

O agravante dessa proposta de Zona Verde, além da privatização dos 

estacionamentos públicos, é a terceirização da fiscalização e aplicação de multas 

também aparentemente ser privatizada. Isso impediria a reversão desses recursos 

para apoio a execução de projetos inovadores de REESTRUTURAÇÃO do sistema 

de transporte do Distrito Federal e de sua Área Metropolitana. Essa privatização dos 

estacionamentos públicos com terceirização da fiscalização e cobrança de multas 

trará pesado ônus e transtornos aos moradores do DF e região que se deslocam 

diariamente ao centro da capital. 

Trará, ademais, custo cruel ao orçamento familiar dos assalariados já obrigados a 

manter oneroso carro individual e a enfrentar penosos congestionamentos, devido à 

ausência de transporte coletivo decente pela omissão do poder público, ao longo de 

décadas. 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 
Cumpre diferenciar privatização de concessão, como foi explicado na Audiência 

Pública. 

Com relação às quadras residenciais, destaca-se que o Projeto prevê cobrança 

apenas em horário comercial e isenção para moradores, com objetivo de inibir que 

automóveis estacionem nas quadras residenciais para acessar as comerciais, como 

já ocorre hoje em muitas quadras. 

O Projeto não prevê terceirização da fiscalização, mantendo todos as prerrogativas 

do Poder Público, conforme foi explicado na Audiência Pública. 

Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

Relatório Anexo - Contribuições e Respostas (Rev Site) (53442389)         SEI 00090-00014697/2020-22 / pg. 756



 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 
 

Nº: 153g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Fafa Rodrigues 
 
CONTRIBUIÇÃO  
Sou moradora da Asa Norte e sou contra cobrança de vaga nos Estacionamentos em 

local de moradia e principalmente em local de grande tráfico pois o transporte coletivo 

deixa muito a desejar! Isso é só mais uma forma de arrancar dinheiro do povo! Esses 

políticos já roubam demais! Deviam criar vergonha e fazer projetos que benefecie a 

população! 

RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 

 

Nº: 154g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Fel Pardal 
 
CONTRIBUIÇÃO  
 
Totalmente contra: 

- Impede o direito de ir e vir 

- Porque só o Plano Piloto? Porque não Taguatinga, Ceilândia, etc. Todos tem 

problemas de estacionamento na área central 

- E os flanelinhas? serão proibidos? Vou pagar 2 vezes? para os flanelinhas e para o 

governo? 

- Para onde vai o dinheiro? Para a melhoria do transporte urbano? Se não está errado 

- Quem mora no Plano Piloto paga um IPTU altíssimo. Vai pagar também para 

estacionar em sua própria casa? Vai ter abatimento do valor no IPTU? 

- E para deixar as crianças na escola, vou pagar também? 

- Quem trabalha na área central vai pagar para trabalhar e para estacionar o carro em 

casa também? 

- NÃO EXISTE TRANSPORTE PÚBLICO EM BRASÍLIA, ENTENDERAM? É 

HORRÍVEL 
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- Por último, tenho uma sugestão melhor: Se a Câmara legislativa de Brasília fosse 

extinta e o que ela gasta hoje fosse revertido para a população não seria bem mais 

vantajoso? 

 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 
Quanto à inclusão de outras regiões, estas podem ser objeto de futuras novas rodadas 
de licitação, já incorporando o aprendizado. Nesse momento priorizou-se o Plano 
Piloto por ser a região com maior demanda por vagas e pela redução do 
congestionamento em vias de acesso à região central, como EPTG, Estrutural e 
EPNB.  
Foram acatadas sugestões para incluir regras para Guardadores e Lavadores 
Autônomos cadastrados junto ao GDF. 
Com relação à destinação dos recursos, foram acatadas as contribuições, conforme 
item 2.2 deste Relatório, para que se proponha adequação da legislação distrital à 
Política Nacional de Mobilidade Urbana de forma que os recursos arrecadados em 
concessões de mobilidade sejam direcionados a investimentos no próprio sistema de 
mobilidade. 
Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 
Foram acatadas sugestões para aumentar tolerância mínima (proposta inicial 10 
minutos). 
Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

 

Nº: 155g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Felipe Alimandro 
 
CONTRIBUIÇÃO  
Voto totalmente contrário à cobrança de estacionamento em área pública por meio de 

concessão. A população já paga impostos para o governo resolver esta questão. A 

solução deve passar por um transporte público muito melhor do que o que temos no 

DF e não deve-se conceder a área pública para a iniciativa privada explorar. Esta 

consulta deveria estar melhor exposta e não ser apenas por e-mail. 

Atenciosamente, 

Felipe 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
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Nº: 156g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Fernanda Periles 
 
CONTRIBUIÇÃO  
 
Boa tarde, 

A população precisa, primeiramente, da ampliação do transporte público (metrô, BRT 

e frota de ônibus). Como as obras necessárias são bem mais demoradas do que a 

implantação da Zona Verde, então esta deve ser implementada só daqui alguns anos. 

Obrigada. 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 
Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

 

Nº: 157g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Fernanda Spranger 
 
CONTRIBUIÇÃO  
Nas quadras residenciais não tem a menor condição de cobrança do estacionamento. 

Nós não pagamos caro por um veículo porque achamos bonito mas sim 

necessário.  Estamos na cidade que tem os piores transportes públicos. Ônibus caros 

e lotados que vivem quebrando, assaltos dentro dos mesmos, sem compromisso com 

horários.  Resolvam primeiro esse problema para pensarem em tirar mais dinheiro do 

povo com cobrança de estacionamento.  

Fernanda 

Moradora da asa norte 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. O Projeto prevê isenção para moradores. 

 

Nº: 158g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Fernando Araújo 
 
CONTRIBUIÇÃO  
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A implementação da zona verde em Brasília é absurda. O Governo vai possibilitar uma 

empresa privada a concessão de cobrança dos estacionamentos públicos, e a 

empresa não teria obrigação de criar nenhuma nova vaga em Brasília. Arrecadação 

por arrecadação, ou mínima ação urbanística em Capital. Faça um projeto que obrigue 

a concessionária abrir novas vagas, e dessas novas vagas eles podem explorar o 

estacionamento e não das já existentes.  

 

Outro ponto de extrema e relevante preocupação é a cobrança nas áreas residenciais. 

Cobrar do morador que mora e utiliza a vaga pública é uma péssima ideia, o governo 

vai penalizar uns em relação aos outros. Quem mora nas quadras em que não há 

estacionamento privativo serão extremamente afetados pela medida. O Estado que 

ampliar número de vagas e nada mais junto que cobre pelas novas vagas criadas. 

Mas pelas antigas e dentro da área residencial não.  

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 
O projeto não prevê a criação de novas vagas na área central, pois seria contrário aos 
seus objetivos. 
Com relação às quadras residenciais, destaca-se que o Projeto prevê cobrança 

apenas em horário comercial e isenção para moradores, com objetivo de inibir que 

automóveis estacionem nas quadras residenciais para acessar as comerciais, como 

já ocorre hoje em muitas quadras. 

 

Nº: 159g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Fernando Bassit Lameiro da Costa 
 
CONTRIBUIÇÃO 1  

Programa Zona Verde 

Opinião pessoal de um morador de superquadra e líder comunitário da Asa Sul 

 

O Zona Verde, apenas inoportuno e carente de alguns ajustes e salvaguardas (que 

apresentaremos adiante) é um programa meritório, do ponto de vista ambiental e do 

ordenamento urbano, cujo impacto no território específico das superquadras seria 

extremamente positivo, trazendo melhoria à qualidade de vida da maioria dos 

moradores, sobretudo nas superquadras localizadas mais perto do Área Central e, em 

todas as demais, notadamente nos blocos perimetrais, mais próximos das quadras 

comerciais, tais como: 

 

1) Redução do número de veículos estacionados em locais proibidos e problemas 

decorrentes dessas infrações (bloqueio de rampas e caminhos usados por pedestres, 

bloqueio de outros veículos etc) ; 

 

2) Redução do tráfego de veículos nas vias internas das superquadras, tornando-as 
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menos poluídas, mais aprazíveis e seguras; 

 

3) Redução do índice de ocupação de vagas nos estacionamentos (na condição de 

manter-se a gratuidade de estacionamento nas quadras CLS, CLN, W2 e W3), 

aumentando a amplitude visual e a liberdade para a circulação de pessoas dentro das 

quadras, prestigiando a noção de cidade-parque; 

 

4) Solução para o problema dos inúmeros veículos que se encontram 

abandonados (por moradores e não moradores) em vagas públicas, dentro das 

superquadras, ocupando-as de forma abusiva, por meses e até anos seguidos, sem 

que possam ser removidos por critérios sanitários ou de insegurança pública (não 

alcançados pelo programa "DF Livre de Carcaças"); 

 

5) Solução para o problema recorrente da apropriação de estacionamentos 

públicos por condomínios de diversos blocos residenciais e outros particulares, para 

seu uso exclusivo, sobretudo na Asa Sul. 

 

6) Melhoria da sinalização horizontal, com provável manutenção frequente da pintura 

das linhas demarcatórias das vagas e melhor sinalização e ordenamento do trânsito, 

em geral. 

 

7) Presença maior do estado dentro das superquadras, com prováveis ganhos em 

segurança. 

Ressalvas e Ajustes: 
 
O Programa Zona Verde, ainda que meritório (nos termos apresentados 

anteriormente), é inoportuno, devendo ter sua implantação sustada enquanto a melhor 

política pública siga sendo, extraordinariamente, a de estimular o uso do automóvel 

por seus proprietários, para que prefiram este ao transporte coletivo, a fim de frear a 

pandemia. 

 

Estamos falando de hiato de um ano, confiantes na segurança sanitária no uso do 

transporte público, que a chegada de uma vacina deverá trazer. 

 

Contudo, além disso, é preciso esperar também que o ambiente econômico e social, 

duramente impactado pelas restrições às atividades econômicas, em razão da 

pandemia, mostre sinais de haver se estabilizado, antes de implementar-se o 

Programa Zona Verde, pois há risco de que este possa aprofundar ainda mais o drama 

social de famílias em ambiente já turbulento. "Muita calma nessa hora". 

 

Por esse prisma, o prazo de suspensão pode revelar-se bem maior que um ano, talvez 

dois anos ou mais. A ver. 

 

Em suma, não fosse pela pandemia e por seus efeitos colaterais, seríamos 

francamente favoráveis à implantação imediata do Programa Zona Verde, com as 
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seguintes ressalvas e ajustes: 

 

1) O modelo de administração (direta ou por concessão) e os critérios de remuneração 

da empresa que vença a licitação devem ser objeto de minuciosa análise técnica pelos 

órgãos competentes, para que não representem forma de enriquecimento ilícito. 

 

2) Quanto à isenção prevista aos moradores, seria mais adequado duas por imóvel, 

em vez de uma só. 

 

3) Isenção aos professores das escolas públicas instaladas dentro das 

superquadras (uma por sala) e ao seu corpo diretivo e administrativo (uma por cada 4 

salas) 

 

4) Isenção extra ao síndico de cada bloco, que possa ser repassada a um funcionário 

do condomínio, a sua escolha (uma isenção por cada 4 prumadas ou fração). 

Comentários adicionais 

 

1) Um programa que cobra de todos, menos do morador, é nitidamente um privilégio 

(talvez até inconstitucional). 

 

Irracional acusar o projeto de prejudicar o morador. 

 

2) A cobrança nas quadras residenciais combinada com a não-cobrança no seu 

entorno (Comércio Local e W2 etc.) só poderá diminuir o número de veículos nas 

quadras, jamais aumentar (esse é, aliás, o objetivo explícito do programa). 

 

Irracional imaginar risco de que o programa possa, nesses termos, agravar problema 

de falta de vagas nas quadras, independentemente que seja concedida uma ou duas 

isenções por imóvel. 

 

Vai haver, em qualquer hipótese, mais vagas livres e o seu uso predominante será, 

mais que hoje, por moradores, ideal de muitos moradores das superquadras. 

 

3) O número de carros nas cidades tem que diminuir e é preciso que haja políticas 

públicas voltadas para isso. 

 

Barrar um projeto deste para manter um terceiro, ou quarto, "ou décimo" veículo 

familiar ocupando área pública em um centro urbano como o Plano Piloto, ou para 

manter um automóvel literalmente abandonado em vaga pública por tempo 

indeterminado, sem um ônus adicional por isso, é claramente nefasto ao interesse 

público. 

Fernando Bassit Costa 

Fone/Whatsapp: 9-9988-**** 
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CONTRIBUIÇÃO 2 

Já manifestamos, em outra contribuição, nossa análise geral. 

Atenho-me, nesta contribuição, a elencar somente as isenções que considero 

apropriadas, especificamente nas Superquadras, nesse meritório e necessário 

projeto: 

1) Quanto à isenção prevista aos moradores, seria mais adequado duas por imóvel, 

em vez de uma só. Ajudaria a passar o projeto, vencendo resistência de moradores, 

considerando-se que muitos condomínios em superquadras não possuem garagens 

privativas. 

2) Isenção aos professores das escolas públicas instaladas dentro das superquadras 

(uma por sala) e ao seu corpo diretivo e administrativo (uma por cada 4 salas) 

3) Isenção extra ao síndico de cada bloco, que possa ser repassada a um funcionário 

do condomínio, a sua escolha (uma isenção até 4prumadas e mais uma, nos blocos 

com mais de 4 prumadas). 

CONTRIBUIÇÃO 3 

É FUNDAMENTAL para o programa Zona Verde gere, de fato, benefícios aos 
moradores das superquadras, que a cobrança nas quadras residenciais 
esteja combinada com a não-cobrança no seu entorno (Comércio Local e W2 etc.) 
  
Nesse formato, são muitos os benefícios esperados para os moradores de 
Superquadras: 
  
1) Redução do número de veículos estacionados em locais proibidos e problemas 
decorrentes dessas infrações (bloqueio de rampas e caminhos usados por pedestres, 
bloqueio de outros veículos etc) ; 
  
2) Redução do tráfego de veículos nas vias internas das superquadras, tornando-as 
menos poluídas, mais aprazíveis e seguras; 
  
3) Redução do índice de ocupação de vagas nos estacionamentos (na condição de 
manter-se a gratuidade de estacionamento nas quadras CLS, CLN, W2 e W3), 
aumentando a amplitude visual e a liberdade para a circulação de pessoas dentro das 
quadras, prestigiando a noção de cidade-parque; 
  
4) Solução para o problema dos inúmeros veículos que se encontram 
abandonados (por moradores e não moradores) em vagas públicas, dentro das 
superquadras, ocupando-as de forma abusiva, por meses e até anos seguidos, sem 
que possam ser removidos por critérios sanitários ou de insegurança pública (não 
alcançados pelo programa "DF Livre de Carcaças"); 
  
5) Solução para o problema recorrente da apropriação de estacionamentos 
públicos por condomínios de diversos blocos residenciais e outros particulares, para 
seu uso exclusivo, sobretudo na Asa Sul. 
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6) Melhoria da sinalização horizontal, com provável manutenção frequente da pintura 
das linhas demarcatórias das vagas e melhor sinalização e ordenamento do trânsito, 
em geral. 
  
7) Presença maior do estado dentro das superquadras, com prováveis ganhos em 
segurança. 
 
 
CONTRIBUIÇÃO 4 

Encaminho, em ANEXO, formulário de apresentação de contribuição, e também, por 
tratar-se de documentos extensos, os seguintes arquivos, 
 
1) Relatório de Pesquisa de Opinião, realizada pelo autor da presente contribuição, 
entre os dias 11 e 13 de agosto de 2020, que contou com 1.357 (mil trezentos e 
cinquenta e sete) participantes, intitulada “ESTACIONAMENTO ROTATIVO PAGO 
NAS SUPERQUADRAS? 

  
2) Doc. anexo do relatório da pesquisa de opinião 1: Relatório administrativo do 
sistema Formulários do Google: View Analytics - PDF 
  
3) Doc. anexo do relatório da pesquisa de opinião 2: Relatório administrativo do 
sistema Formulários do Google: Planilha Excel (excluídos os emails dos participantes) 

 

Arquivos com tamanho superior a 20 MB devem ser enviados por link: 

https://drive.google.com/file/d/13EuHAiB0aMYCTzwU-

YgeQVJgcB7NtpJ/view?usp=sharing, 

https://drive.google.com/file/d/1B0nKzkaCHZ0bZc43qXsiCAS2SxM-

O06e/view?usp=sharing, 

https://drive.google.com/file/d/1Y8O79XLzulrLZiQK1Pm9HmlINQq6JaT1/view?usp=s

haring 

 
CONTRIBUIÇÃO 5 

ESTACIONAMENTO ROTATIVO PAGO NAS SUPERQUADRAS? 
OPINIÃO PESSOAL E SUGESTÕES À MODELAGEM 
  
OPINIÃO GERAL 
  

Ultrapassada a pandemia e seus efeitos sobre as finanças e saúde 
mental da população, eu, pessoalmente, como cidadão e morador, seria 
francamente favorável a uma política de desestímulo ao uso do automóvel particular, 
que revertesse a receita líquida de sua arrecadação integralmente para um fundo de 
mobilidade, voltado a melhorar desde a acessibilidade das calçadas, até 
investimentos em metrô, VLT etc., embora recoheça que a imensa maioria dos 
moradores do meu bairro não pensse dessa forma, conforme pesquisas de opinião e 
enquetes revelam com nitidez. 
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NAS SUPERQUADRAS 
  

Nesse contexto, eu seria a favor da cobrança homogênea (mesmo preço) em 
áreas comerciais e residenciais, inclusive no Comércio Local e dentro das 
superquadras das Asas Sul e Norte, desde que satisfeitas determinadas condições, a 
principal delas sendo a concessão de duas isenções por imóvel. 

Também deveria ser homogênea a política de concessão de isenções nas 
superquadras, independentemente de haver garagem privativas ou não nos blocos 
residenciais. O dono de uma vaga privativa já pagou uma fortuna por ela, é um bem 
de sua propriedade. 

Isenção extra, vinculada ao imóvel, poderia ser dada a estudantes do ensino 
superior, até 24 anos de idade (analogamente à política adotada no IRPF), desde que 
concedida exclusivamente a veículo em nome próprio do estudante e vinculada a um 
único endereço residencial. Isso estimularia as famílias a transferirem renda e 
constituírem capital para os filhos prestes a ingressarem na carreira profissional 
(mantendo a tradição de famílias, até de classe média, de presentearem seus filhos 
com um automóvel nessa fase da vida, mas que este poderia preferir vender mais 
adiante e partir pra outra alternativa melhor de investimento). 

  
Outras categorias de público que, na minha opinião pessoal, deveriam receber 

isenções, nas superquadras: 
- a comunidade escolar (um veículo por professor e uma extra, a cada 4 salas 

de aula, para o corpo diretivo e administrativo, todas elas administradas pelo Diretor); 
e 

- os condomínios (uma isenção a cada 4 prumadas ou fração, administrada 
pelo síndico). 

Idosos e pessoas portadoras de deficiência física deveriam ter  vagas 
demarcadas para os seus veículos nos estacionamentos das superquadras, mas 
estarem sujeitas às mesmas regras de cobrança dos demais. 
            Nas superquadras, não deveria haver prazo máximo de permanência, pois a 
mera cobrança já geraria rotatividade suficiente. 

Uma taxa módica (por volta de R$20) de alteração de cadastro de veículo 
isento seria admissível, pois coibiria frequência abusiva de trocas e a comercialização 
de isenções, mas teria de haver isenção total da taxa, para pelo uma troca semestral, 
por imóvel. 

Trocas de isenções destinadas à comunidade escolar de instituições de ensino 
localizadas dentro das superquadras, teriam isenção da taxa de troca de veículo até 
uma por mês, acima disso, sujeita a autorização da Regional de Ensino, a fim de coibir 
a comercialização de isenções. 
  

  
Brasília, 14 de agosto de 2020. 
  
Fernando Bassit Lameiro da Costa 
Morador da Asa Sul 
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Indique o número da Cláusula da Minuta de Edital ou Contrato de Concessão, ou o 

Caderno e o Capítulo dos Estudos a que se refere a Contribuição: Ipê Amarelo – 

Superquadras – Parâmetros de Modelagem – Opinião Pessoal 

 

CONTRIBUIÇÃO 6 

PROPOSTA DE REGULAMENTO PARA A CONCESSÃO E SOLUÇÃO DE 
CONFLITOS RELATIVOS A ISENÇÕES DE COBRANÇA A MORADORES EM 
SUPERQUADRA (ESBOÇO) 

  
O maior desafio à concessão de isenções por imóvel e possíveis conflitos 

dela decorrentes é o de definir-se a titularidade do direito à isenção vinculada a um 
determinado imóvel. 

O modelo aqui descrito, em apressadas linhas, parece ter viabilidade 
administrativa (simplicidade e baixo custo) e razoável segurança jurídica. 
  
1- Titularidade do Direito à Isenção 
            A concessão de isenção a um veículo, vinculada a um imóvel, seria fornecida 
pela concessionária: 
            - a qualquer pessoa que apresentasse documento vinculado ao endereço do 
imóvel (mesmo que não estivesse em seu nome: conta de luz, telefone, internet, 
condomínio, escritura do imóvel etc.); e 

- expressamente "se declarasse autorizado", caso não fosse o próprio, pelo 
titular do documento a requerer a isenção, sob presunção de boa-fé, dispensada a 
apresentação de procuração. 
  
2 – Titularidade do direito de impugnação 

Impugnação do direito à isenção perante a concessionária somente seria 
conhecida por pessoa concorrente à mesma isenção, em condição análoga ao atual 
beneficiário (portadora do doc. e declarante, senão o próprio titular do doc). 
  
3 – Delimitação da alçada administrativa na resolução de conflitos 

A alçada administrativa na resolução de conflitos se limitaria a conceder: 
- preferência ao titular do documento apresentado sobre o seu mero portador e 

declarante (se o mesmo documento vinculado ao endereço do imóvel for apresentado 
por ambos os litigantes); 
            - preferência ao portador do documento de vínculo permanente (escritura do 
imóvel, desde que o proprietário tenha, para efeito de isenção de estacionamento, 
vínculo com um único imóvel) ao portador de boleto ou conta periódica (contrato de 
locação, conta de luz, telefone, internet, boleto de condomínio etc); 
            - preferência ao portador do documento mais recente sobre o do mais antigo, 
se da mesma categoria. 
            - preferência ao beneficiário atual, em caso de apresentação do mesmo 
documento. Litígios entre co-proprietários de um mesmo imóvel, por exemplo, não 
seriam conhecidos pela Concessionária, que os consideraria, a priori, com direitos 
iguais, até que eventual ordem judicial determinasse a preferência de um sobre outro. 
  
4 – Esfera privada da resolução de conflitos 
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            Questões atinentes a fraudes e eventuais falsas declarações prestadas por 
portadores de documentos vinculados ao endereço do imóvel seriam relegadas à 
esfera privada de interesses entre postulantes ao mesmo direito, podendo a 
Concessionária, no máximo, fornecer aos concorrentes em litígio, cópia do documento 
apresentado pela parte adversa no ato da postulação. 
            A concessionária, de ofício, e a seu exclusivo critério de conveniência, poderia 
mover ações judiciais penais ou civis indenizatórias contra apresentadores de 
documentos falsos ou de falsas declarações. 
 

Indique o número da Cláusula da Minuta de Edital ou Contrato de Concessão, ou o 

Caderno e o Capítulo dos Estudos a que se refere a Contribuição: Ipê Amarelo – 

Superquadras – Isenções de Cobrança - Resolução de Conflitos – Sugestão de 

Regulamento 

 
 
CONTRIBUIÇÃO 7 

Zona Verde 

Isenções de cobrança a moradores 

Um programa de natureza social 

  

Autor: Fernando Costa (Morador da Asa Sul) 

  

            O GDF (Semob) vem manifestando intenção de regulamentar a concessão de 

isenções a moradores das superquadras, no âmbito do Programa Zona Verde, de 

modo que "cada imóvel" (sem especificar quem) poderia indicar um ou mais veículos 

(placas), mas um mesmo veículo não poderia ser contemplado por mais de uma 

isenção, que seria válida para uma única superquadra. 

Tal intenção peca, pelos fatos e razões que serão trazidos, mais adiante, neste 

artigo: 

- por desconsiderar a natureza social obrigatória do programa de isenções, 

- por não identificar corretamente o seu beneficiário, 

- nem o objeto do benefício envolvido. 

A concessão de isenções aos moradores das superquadras só é razoável se 

compreendida como parte de um "subprograma social" do governo, atrelado ao 

Programa Zona Verde, pelo qual o GDF abre mão de uma receita financeira para, em 

compensação, minimizar impacto desproporcional causado a um segmento social, 

todavia necessário à implantação do programa principal (presumido como de 

interesse geral da população: o Zona Verde), no caso, aos moradores de 
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superquadras das Asas Sul e Norte (há moradores de outros endereços, também 

afetados desproporcionalmente pelo Programa, mas em número muito menor, por 

isso não referidos aqui). 

Moradores de superquadras das Asas Sul e Norte seriam os únicos do DF que 

passariam, em consequência direta do Programa Zona Verde, na chamada Zona Ipê 

Amarelo, a ter de pagar para estacionar em frente das suas casas, caso isenções não 

lhes fossem concedidas. Este é o necessário e, aparentemente, o único fundamento 

ético de um programa de isenções direcionado a esse público. 

O GDF vem sinalizando estar disposto a acatar a preferência dos moradores, 

qualquer que seja (sem, no entanto, especificar como deverá aferir tal preferência) 

sobre a cobrança ou não nas superquadras e o número de isenções por imóvel. 

O Secretário de Transportes tem feito reiteradas declarações de que a 

cobrança nas superquadras decorreria de preocupação do GDF com a qualidade de 

vida do morador, não sendo essencial para a viabilidade financeira e operacional do 

projeto. 

Ou seja, se os moradores assim quisessem, o GDF estaria disposto a até 

excluir do Programa a cobrança no interior das superquadras, mas lhes transferiria a 

responsabilidade – que não quer assumir – pelo previsível efeito 

nefasto da superlotação das quadras por veículos, uma vez convertidas em áreas de 

fuga de estacionamentos pagos nas redondezas. Por isso, o GDF defenderia, a 

princípio, a cobrança também nas superquadras, acompanhada de um programa de 

isenções a moradores. 

Caso os moradores das Asas Sul e Norte fossem consultados, a escolha pela 

manutenção da gratuidade nos estacionamentos das superquadras, 

independentemente de qualquer outro aspecto do Programa (pelo que as mais 

variadas enquetes e pesquisas de opinião revelam, nenhuma, ao que se sabe, 

promovida pelo GDF), seria a mais provável. Isso só não ocorreria se houvesse recuo 

do governo da intenção de implantar a cobrança em toda a região que denominou 

como Zona Ipê Amarelo – uma possibilidade na qual muitos apostam –, o que tornaria 

a consulta aos moradores desnecessária, ou caso este promovesse forte campanha 

de convencimento junto à população do Plano Piloto para que esta se torne mais 

receptiva à ideia, e mude de opinião. 

Contudo, se o programa de isenções vier a ser implantado, é preciso que se 

assente sobre balizas razoáveis, objetivo que este artigo visa demarcar. 

Aspecto importante da política de isenções de cobrança do Programa Zona 

Verde, uma vez assentada como um "programa social", é que, nesse contexto, o 

beneficiário teria de ser uma pessoa, não um veículo. 
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Definir-se quem seria a pessoa beneficiária do programa de isenções 

relativamente a um imóvel não é uma tarefa simples, a merecer uma polêmica 

discussão à parte, mas firmar-se que o beneficiário do programa deve ser uma 

pessoa e não um veículo já é um bom começo, suficiente a recomendar revisão e 

ajustes nessa parte do projeto, preciosa para o morador da Asa Sul e Norte. 

Num programa social é imperioso que haja igualdade de direitos entre os 

beneficiários. O direito de indicar veículo isento de cobrança em uma superquadra, 

respectivo a um determinado imóvel, é o objeto necessário do benefício envolvido 

neste programa social, portanto, o direito a um igual número de indicações é o que 

deve ser assegurado pelo programa. 

Assentado que o benefício diretamente envolvido no programa social de 

isenções é o "direito de indicar" o veículo isento, o veículo ou seu proprietário 

converte-se, nesta visão, em um mero beneficiário indireto do programa social de 

isencões, que nele se insere não por atender a critérios ou filtros de acesso previstos 

em política pública, mas por simplesmente atender a critérios particulares de 

competência exclusiva do beneficiário que o indicou. 

Não se trata, como na intenção até aqui manifestada pelo GDF (Semob), 

embora sejam poucos os detalhes divulgados acerca de um possível programa de 

isenções, de buscar "igualdade entre veículos", o que não faz sentido perante os 

motivos da criação do programa social, mas “igualdade entre beneficiários”, sendo 

este alguém que se demonstre vinculado ao imóvel (por critérios a serem também 

definidos), não necessariamente ao veículo. 

Isso posto, não se afigura nem um pouco injusto que um mesmo veículo possa 

ser indicado por mais de um beneficiário do programa, tornando-se isento de 

cobrança, não importa em quantas superquadras isso se repita. Ao contrário, negar 

que um veículo possa ser indicado por um beneficiário do programa, apenas porque 

outro beneficiário já o selecionou como isento em outra superquadra, isto sim, violaria 

direito de livre escolha de um beneficiário, quebrando a necessária isonomia entre 

estes, que se impõe pela natureza social do programa. 

Na prática, a mensagem de erro do sistema: “O veículo indicado já se encontra 

beneficiado pelo programa de isenções” não é plausível. Já a mensagem de erro: “O 

limite de isenções destinadas a este imóvel já foi alcançado. Você deseja trocar um 

veículo indicado para que este torne-se isento na sua quadra?”, sim. 

O programa social de isenções, que, por sua natureza, teria de ser administrado 

diretamente pelo GDF, entregaria, por estipulação a ser inserida no contrato de 

concessão, ao sistema operacional (aplicativo) da concessionária do serviço, a lista 

dos representantes dos imóveis credenciados a realizarem indicações de veículos 

isentos (válida a isenção, a partir de cada indicação, apenas na respectiva quadra, 
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mas podendo o veículo ser também indicado por outros beneficiários, também em 

outras quadras), e as normas gerais operacionais relativas às isenções. 

Tudo o que a concessionária precisaria receber do programa social de 

isenções, administrado pelo GDF, para ter condições de integra-lo ao sistema de 

gestão da cobrança nos estacionamentos, por esta administrado, sob a baliza geral 

de ser-lhe vedado impor restrição nova, de sua lavra, sob qualquer argumento, à 

liberdade de indicação de veículo pelo representante do imóvel (salvo situações 

excepcionais de importância residual) seria: 

- a lista dos representantes dos imóveis credenciados pelo Programa; 

- o número de isenções admitido por imóvel; 

- o interstício exigido entre alterações no cadastro de veículos isentos. 

Se o que se pretende com o programa social de isenções é minimizar o impacto 

financeiro desproporcional causado pelo Zona Verde no morador de 

superquadra da Asa Sul e Norte, deve-se deixa-lo escolher livremente os veículos 

que deverão gozar do benefício da gratuidade, na esfera de exercício de direitos que 

lhe seja concedida pelo programa social, contanto que tenha seu direito limitado ao 

mesmo número de indicações de veículos isentos e demais regras a que estejam 

subordinados os demais beneficiários. 

Os veículos que se vinculam e dão suporte à qualidade de vida de um morador 

de superquadra não pertencem necessariamente a este, mas poderiam pertencer a 

um morador de outra superquadra próxima ou distante. Poderia ser um filho, um pai, 

um irmão, um companheiro, um prestador de serviço habitual e tantas outras 

possibilidades quantos são os diferentes estilos de viver de cada indivíduo ou núcleo 

familiar. 

O sistema de isenções de cobrança teria de admitir que o veículo dessa pessoa 

fosse isento de cobrança, além de na sua própria superquadra de residência, também 

em outra onde seja importante para a qualidade de vida de um morador de lá. Por 

isso, por livre escolha de moradores de outras superquadras, não importa quantos 

fossem, o sistema operacional da concessionária deveria também admitir a 

multiplicidade de isenções para uma mesma placa. 

A título de exemplo: Se alguém quisesse isentar de cobrança em sua quadra o 

veículo de um "cuidador" que passa em sua casa o período da manhã, e outra pessoa, 

de outra quadra, que o tivesse por "cuidador" no período da tarde e noite, também 

tivesse interesse em isentar o veículo do mesmo cuidador, ambos com vistas a que 

isso não onerasse o custo do serviço, isto deveria ser, perante o programa de 

isenções, plenamente legítimo, pois iria precisamente ao encontro da sua finalidade 

de aliviar o impacto financeiro desproporcional do Programa Zona Verde no cotidiano 
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dos moradores das Asas Sul e Norte. Por isso, tal hipótese deveria ser acolhida, sem 

ressalvas, pelo sistema de cadastro de isenções. 

Haveria inúmeras outras situações análogas ao exemplo dado. 

Enfim, o GDF precisa remodelar o programa de isenções, com base em 

premissas razoáveis, que atendam aos ditames aqui defendidos, o que, à primeira 

vista, não oferece risco à viabilidade financeira e operacional do Programa Zona 

Verde. A possibilidade de que um mesmo veículo possa ser contemplado várias 

vezes, em um universo onde o número de concessões possíveis permanece 

inalterado, poderia inclusive diminuir o custo total da renúncia de arrecadação 

implicada. Mas se a adequação pudesse implicar, após os cálculos, porventura, em 

risco de aumento da renúncia de arrecadação, isso teria que ser, de qualquer 

maneira, absorvido pelo Programa como um custo essencial á sua integridade. É 

fundamental que o programa de isenções seja modelado de forma mais coerente com 

as razões sociais que o justificam, pois no momento, em face do pouco que foi exposto 

sobre o assunto pelo GDF, constata-se sua flagrante inadequação. 

Além das considerações que aqui fizemos, apenas balizadoras do programa 

social de isenções de cobrança atrelado ao Zona Verde, há ainda um extenso rol de 

questões problemáticas que precisarão ser resolvidas no seu âmbito, atinentes, por 

exemplo, à definição do titular do benefício (proprietário, inquilino, morador? PF, PJ?) 

e como acomodar num sistema operacional, de forma não excessivamente 

burocrática, inúmeras situações informais de elevado interesse social que permeiam 

essa questão; definição de mecanismos de prevenção e punição à comercialização 

de benefícios (é vedada a comercialização de qualquer benefício social), estipulação 

de interstício razoável entre indicações de veículos isentos, definição de outras 

categorias a serem ou não beneficiadas pelo programa e, caso afirmativo, critérios de 

quantificação e de legitimação de representantes (comunidade escolar, 

administradores dos condomínios? isenções extras, por imóvel, para estudantes em 

estabelecimento de ensino de nível superior, com menos de 24 anos?). 

Fica, por fim, um alerta: o regulamento do programa social de isenções de 

cobrança, pouquíssimo discutido até aqui, é tão ou mais complexo e deverá gerar 

tanta ou mais polêmica do que o sistema operacional de cobrança por estacionamento 

e o planejamento e construção das estruturas físicas do Programa Zona Verde em si, 

carecendo de maior atenção pelos seus propositores, em prol de soluções 

consistentes no campo ético, jurídico e operacional. 

Brasília, 21 de agosto de 2020. 

  

Fernando Costa 
Morador da Asa Sul 
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RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 
Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 
O presente detalhamento é muito útil e será considerado na continuidade do projeto. 
Foram acatadas sugestões para reavaliar valor das tarifas e permanência máxima. 
O projeto não será implementado durante a pandemia. 

Nº: 160g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Fernando Conde Medeiros 
 
CONTRIBUIÇÃO  
Essa contribuição refere-se ao Anexo IV, item 10., subitem “i”, com impacto no 

item “6” do Apêndice A do Anexo IV. 

Sugiro que para os moradores do Plano Piloto não seja limitada a um carro a isenção 
de cobrança por estacionamento, desde que estritamente na quadra em que reside. 
A isenção não valeria para o local ou quadra em que o morador trabalhe ou tenha 
clientes em atendimento. Essa não limitação na quantidade de utilização de vagas se 
faz necessária principalmente nas quadras em que não existem estacionamentos 
subterrâneos. 
Importante destacar e lembrar que atualmente, devido a diversas circunstâncias, 

muitos filhos que já atuam profissionalmente residem com os pais, e a cobrança de 

estacionamento, principalmente para quem reside em blocos/casas sem garagem, 

impactaria sobremaneira. Importante lembrar que normalmente cada componente de 

um casal possui o seu próprio carro, o que já exigiria a quantidade de no mínimo 2 

carros com isenção. Isso se faz necessário porque normalmente os carros  utilizados 

pelos filhos e filhas são comprados pelos pais e estão registrados em nome dos pais. 

Muitas vezes também os dois carros de um casal são registrados em nome de um só 

componente do casal. 

Se houvesse de ter um limite para esta isenção, acredito que o número mais correta 

seria de 4 veículos nas quadras onde os proprietários residem e cujos blocos/casa 

não possuem espaço de garagem. 

Aproveito a oportunidade para sugerir a criação de estacionamentos subterrâneos 

públicos não gratuitos em áreas do Plano Piloto. Isso poderia ser feito por intermédio 

de PPP. Acredito que há diversas possibilidades para isso e que o relevo do SDF 

favorece esse tipo de solução. Poderia haver um estacionamento subterrâneo em 

cada quatro ou duas quadras do Plano Piloto. Acredito também que a depender da 

estruturação esse projeto teria a adesão de muitos grupos privados. Basta verificar o 

que já acontece em grandes centros da Europa e das Américas, principalmente em 

cidades onde se faz necessário preservar a arquitetura original e que possuem 

gabaritos delimitadores de altura. 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 
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Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 
O projeto não prevê a criação de novas vagas, pois seria contrário aos seus objetivos. 

Nº: 161g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Fernando Cotta  
 
CONTRIBUIÇÃO  
O MOVIMENTO ORGULHO AUTISTA BRASIL MOAB é uma entidade sem fins 

lucrativos e que trabalha pela melhoria da qualidade de vida dos autistas e de suas 

famílias. 

Vimos a esta consulta pública solicitar a possibilidade de isenção para as pessoas 

com deficiência, comprovadas pela credencial do DETRAN-DF, em relação aos 

estudos de cobranças pelo estacionamento de veículos nos espaços públicos. 

Atenciosamente  

Fernando Cotta  

Diretor Presidente  

Movimento Orgulho Autista Brasil MOAB 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 
O Projeto prevê a reserva de vagas especiais, conforme legislação vigente. Já a 
gratuidade precisa ser estabelecida em lei específica. 
 

Nº: 162g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Fernando Kanbara 
 
CONTRIBUIÇÃO  
 
Seguem sugestões: 

 

Destinação da verba arrecadada para melhorias do transporte público, 

especificamente, metro. 

 

Regulação de como os  flanelinhas Trabalharão 

 

Seguro  em caso de roubo de carros. 

 

Cobrança na área ipê amarelo apenas em setores comerciais 

 

Incentivo maior a usuários do sistema que utilizam transporte púbico, redução IPVA? 

 

Usar sistema mais digital de cadastro dos carros e motoristas, para ligar ao sistema 

de IPVA 
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RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 
Com relação à destinação dos recursos, foram acatadas as contribuições, conforme 
item 2.2 deste Relatório, para que se proponha adequação da legislação distrital à 
Política Nacional de Mobilidade Urbana de forma que os recursos arrecadados em 
concessões de mobilidade sejam direcionados a investimentos no próprio sistema de 
mobilidade. 
Foram acatadas sugestões para incluir regras para Guardadores e Lavadores 
Autônomos cadastrados junto ao GDF. 
Em análise comparativa com outras concessões de estacionamentos rotativos em vias 
públicas, tem-se como regra que a concessionária pode ser acionada somente se tiver 
responsabilidade pelo dano. Entretanto, a regularização e readequação dos 
estacionamentos contribuirá para inibir eventuais danos aos veículos, por exemplo 
pela utilização de câmeras e pela presença de funcionários da concessionária.   
É previsto sistema digital, como câmeras com tecnologia para leitura das placas 
(OCR). 
 

Nº: 163g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Field Bsb 
 
CONTRIBUIÇÃO  
 
- Incentivar o uso do transporte Publico  DEVE partir com a OFERTA de um transporte 

com QUALIDADE, com CONTINUIDADE, com SEGURANÇA, com Preço acessivel, 

preço adequado a realidade dos usuários. Temos? Não!!! 

SE já houvesse todos estes itens, não precisaria privatizar nada. 

Em uma analogia do cotidiano, 1º você castiga seu filho(privatiza) e depois 

orienta(oferta transporte) ? 

E quando houver Greves de Metro e Metroviarios, como fica a população ? 

Note, que, em outros paises funciona, pois, nestes locais o transporte publico atende 

a requisitos que a população necessita. 

Já temos esses itens em Brasília ? O transporte comporta 100% da população em 

horario de pico? o Transporte é Seguro ? o Preço é justo para a condição social da 

população ? 

Faço um convite aos excelentissimos, ao governador, Passem 1 mês com a 

população, Saindo da Ceilandia, Saindo de Sobradinho, saindo das nossas RA’s e 

vindo diariamente trabalhar no centro de Onibus, e ao fim do expediente retornando a 

vossas residências de ónibus. 
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EU PAGO sua passagem! 

 - Outorga de 30 anos é um prazo extremamente exagerado e honeroso a 

POPULAÇÃO. 

Por gentileza, reduzam. 5 Anos é um prazo aceitavél. 

- Se o intuito é Incentivar o maior uso do Transporte PUBLICO, os Recursos 

provenientes da privatização DEVEM ser revertidos em benfeitorias ao 

TRANSPORTE publico. 

Não interessa desculpas, justificativas etcs, recurso do povo deve voltar para o Povo 

e não ficar nas mãos de EMPRESA PRIVADA. 

- Multas por estacionamento tem o mesmo cunho de multas de Transito, LOGO, são 

de cunho e juridicamente EDUCATIVOS, JAMAIS devem ser de responsabilidade de 

entidades PARTICULARES. MUITO menos, o uso de seus recursos, ou seja, 

MULTAS de Estacionamento, DEVEM ser gerenciadas e seus recursos utilizados 

pelos Orgãos Publicos para Socidade Brasiliense. 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 
Cumpre diferenciar privatização de concessão, como foi explicado na Audiência 

Pública. 

Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

Foram acatadas as sugestões para redução do prazo da concessão. 
Com relação à destinação dos recursos, foram acatadas as contribuições, conforme 
item 2.2 deste Relatório, para que se proponha adequação da legislação distrital à 
Política Nacional de Mobilidade Urbana de forma que os recursos arrecadados em 
concessões de mobilidade sejam direcionados a investimentos no próprio sistema de 
mobilidade. 
 

Nº: 164g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Filipe Felix 
 
CONTRIBUIÇÃO  
 
Cobrança absurda  

Se acontecer vai ter protestos e já estão sendo organizados.  

 
RESPOSTA 
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A SEMOB agradece a manifestação. 

 

Nº: 165g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Filipe Nícolas 
 
CONTRIBUIÇÃO  
Não concordo com cobrança de estacionamento de área pública, nem sequer pista de 

qualidade tem, ainda querem cobrar para a estacionar nas entre quadras.... E muito 

complicado que projeto sem noção. 

RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 

 

Nº: 166g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Flavio de Queiroz Costa  
 
CONTRIBUIÇÃO  
 
Prezados, 
 
Avalio que a proposta do GDF para implementar zonas verdes de estacionamentos 
em várias localidades no Distrito Federal não pode ser efetivada no modelo proposto 
pela seguintes razões: 
 
- A abrangência de alcance dos estacionamentos envolveu regiões centrais/de 
alto fluxo e também residenciais, como quadras residenciais da Asa Norte, Asa 
Sul e Sudoeste, sendo estas últimas (residenciais) não enquadradas ou utilizadas 
para este tipo de modalidade de estacionamento em qualquer cidade desenvolvida do 
mundo. Todas as cidades que optaram por restrição de uso de veículos só aplicam a 
legislação nas áreas centrais ou de alto fluxo e nunca nas áreas residenciais. A 
alegação de que os cidadãos não iriam estacionar nas quadras comerciais destas 
localidades e passariam a estacionar nas quadras residenciais não pode ser 
considerado como argumento, pois o próprio nome do modelo "zona verde" já resolve 
esta questão, ou seja, as vagas da comercial estariam "verde" para o estacionamento 
e o objetivo teria sido atingido, ou seja, teriam vagas rotativas a disposição. Porém, 
caso esta constatação não seja considerada, no máximo a quantidade de vagas 
reservadas nas quadras comerciais deve ser igual ao número de vagas disponíveis 
na quadra comercial, ou seja, se na quadra comercial existem 80 vagas o 
estacionamento zona verde na residencial deve ser de no máximo de 80 vagas, não 
havendo qualquer justificativa técnica para ampliar as vagas tipo zona verde nas 
quadras residenciais para um número maior do que o já existente na quadra comercial. 
HAVENDO A IMPLEMENTAÇÃO DA ZONA VERDE NAS QUADRAS COMERCIAIS 
ESTÁ ATINGIDO O OBJETIVO DO PROJETO E A OPÇÃO DE NÃO TER ONDE 
ESTACIONAR NÃO PODE SER ALEGADA POR NENHUM CIDADÃO. 

- O investimento em infraestrutura de transporte público, paradas de ônibus, 
ciclovias, calçadas (as calçadas do plano piloto não atendem a praticamente toda a 
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norma de acessibilidade ABNT NBR 9050), entre outros, precede a implementação 
do modelo de estacionamento zona verde proposto. Lamento constatar que ainda 
tenhamos práticas administrativas na área pública da década de 50, onde a autoridade 
implementa uma ação que gera custo e não oferece minimamente nenhuma 
infraestrutura para que o cidadão possa reduzir o uso de veículo individual. 
 
- Nenhuma consideração de sustentabilidade e melhoria de meio ambiente está 
prevista. A questão do combate a poluição e melhoria da qualidade de vida da 
população é o mais objetivo das grandes metrópoles no mundo que restringem a 
circulação de automóveis individuais na área central. Buscam proporcionar uma 
melhor mobilidade com qualidade para a população para que a mesma seja mais 
produtiva, e saudável. Nos moldes do atual projeto simplesmente busca-se atingir 
uma cobrança de uso de vagas, que não trará nenhuma qualidade do ar, 
deslocamento, etc., tendo como objetivo apenas a "possibilidade de cobrança para 
uso das vagas".   
 
- Os valores arrecadados não serão utilizados no desenvolvimento da 
infraestrutura urbana da cidade, como ciclovias, ônibus (atualmente o DF possui 
mais caminhões com carroceria de ônibus do que propriamente ônibus, estes últimos 
com motores na parte de traz com eficiência para a finalidade do transporte público), 
paradas de ônibus, etc. 
  
- Não considera as características urbanísticas de Brasília, que não possui um 
grande centro urbano e portanto as soluções devem ser customizadas e 
descentralizadas. As cidades no mundo buscam conciliar o desenvolvimento e a 
qualidade de vida através de políticas de mobilidade e não apenas em uma única 
solução, como cobrança de estacionamento.  
 
- Não há integração de ações para garantir a disponibilidade de vagas e melhoria 
da qualidade de tráfego. O que está sendo proposto é simplesmente uma ação 
isolada (estacionamentos pagos em via pública) para atingir uma finalidade de se ter 
sempre vagas rotativas. Percebam que se os cidadãos pagarem para estacionar o 
governo vai arrecadar dinheiro e continuará a ter problema de falta de estacionamento 
nas áreas comerciais e centrais, ou seja, a medida não resolve. Caso não estacionem, 
significará que um problema maior será criado na cidade, pois haverá falta de receita 
em função das pessoas reduzirem as compras nas áreas comerciais e a arrecadação 
irá reduzir dos comerciantes. A cidade é um organismo interativo que deve ser 
planejado com integração e não isoladamente. 
 
Atenciosamente, 
 
Flavio de Queiroz Costa 
 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 
Com relação às quadras residenciais, destaca-se que o Projeto prevê cobrança 

apenas em horário comercial e isenção para moradores, com objetivo de inibir que 

automóveis estacionem nas quadras residenciais para acessar as comerciais, como 
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já ocorre hoje em muitas quadras. 

Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Com relação à destinação dos recursos, foram acatadas as contribuições, conforme 
item 2.2 deste Relatório, para que se proponha adequação da legislação distrital à 
Política Nacional de Mobilidade Urbana de forma que os recursos arrecadados em 
concessões de mobilidade sejam direcionados a investimentos no próprio sistema de 
mobilidade. 
Vale notar que o projeto Zona Verde será a única concessão que se tem notícia com 

integração tarifária entre automóvel e transporte público, com a criação de mais de 

6000 vagas junto às estações do Metrô e BRT, isentas de cobranças de 

estacionamento para quem utilizar o transporte público, no setor Ipê Branco. 

 

Nº: 167g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Floriano Filho 
 
CONTRIBUIÇÃO  
 
POSICIONAMENTO SOBRE ESTACIONAMENTO PAGO NAS ÁREAS PÚBLICAS 

Vimos manifestar nosso posicionamento contrário a cobrança de estacionamento nas 

áreas públicas do DF, notadamente nas quadras da ASA NORTE e ASA SUL, sejam 

nas áreas comerciais externas ou nas áreas internas de moradia. 

O GDF não pode impor esse fardo aos cidadãos SEM ANTES garantir um sistema 

público, integrado e eficiente de transporte coletivo, digno da Capital da República. 

Faz-se necessário a implantação de um sistema radial de mobilidade urbana no DF, 

em direção ao Plano Piloto, utilizando trilhos leves e veículos seguros, leves e 

confortáveis, de forma a favorecer a migração do carro para veículos coletivos, bem 

como oferecendo qualidade urbanística e paisagística aos seus usuários. Esse 

sistema deve ser baseado na alteração da matriz energética de combustível fóssil 

para energias limpas e não poluentes ambientalmente. 

Entendemos que o modelo de gestão baseado em concessão a iniciativa privada da 

exploração de estacionamentos é desnecessário, imprudente e oneroso, visto que os 

investimentos para a implantação das vias públicas e demarcação das vagas já foram 

realizadas pelo GDF ao longo da construção de Brasília até os dias atuais. Faz- se 

necessário sim, o desenvolvimento de estudos para a constituição de um Órgão 

Publico que se configure em uma Autoridade Única Organizadora do Transporte e 

Mobilidade na Brasília Metrópole, que planeje e execute uma integração dos vários 

modais de transporte internos no Distrito Federal e com as cidades do entorno. 

Precede quaisquer estudos de cobrança de estacionamento no Plano Piloto a 

realização de investimentos e a implantação prioritária e urgente dos seguintes 

projetos: 
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 Expansão do Metro até o final da Asa Norte e sua continuidade por meio de VLT 

para as cidades na região norte do DF. 

 Implantar o VLT na W3, L2 e Eixo Monumental, ambos de forma circular, mas 

integrado, substituindo completamente os 

 Ônibus, que deverão se deslocar para outras vias. 

 Executar o previsto no programa &quot;Brasília Integrada&quot; do BID/GDF, que 

propõe “Terminais de IntegraçãoMetrô/VLT/Ônibus/Automóveis” nas pontas das 

Asas Sul e Asa Norte, com amplos estacionamentos gratuitos; 

 Implantar uma rede transversal de micro-ônibus elétricos de vizinhança (cruzando 

o Plano Piloto no sentido Leste-Oeste) ligando as quadras, desde 800 às quadras 

900. 

 Completar e integrar as ciclovias e ciclo faixas, construindo bicicletários em praças 

e pontos de ônibus, edifícios públicos e comerciais e fortalecer sistema 

compartilhado de bicicletas e patinetes. 

 Quanto ao transporte individual, incentivar alternativas sustentáveis e 

compartilhadas. 

O agravante dessa proposta de Zona Verde, além da privatização dos 

estacionamentos públicos, é a terceirização da fiscalização e aplicação de multas 

também aparentemente ser privatizada. Isso impediria a reversão desses recursos 

para apoio a execução de projetos inovadores de REESTRUTURAÇÃO do sistema 

de transporte do Distrito Federal e de sua Área Metropolitana. Essa privatização dos 

estacionamentos públicos com terceirização da fiscalização e cobrança de multas 

trará pesado ônus e transtornos aos moradores do DF e região que se deslocam 

diariamente ao centro da capital. 

Trará, ademais, custo cruel ao orçamento familiar dos assalariados já obrigados a 

manter oneroso carro individual e a enfrentar penosos congestionamentos, devido à 

ausência de transporte coletivo decente pela omissão do poder público, ao longo de 

décadas. 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 
Cumpre diferenciar privatização de concessão, como foi explicado na Audiência 

Pública. 

Com relação às quadras residenciais, destaca-se que o Projeto prevê cobrança 

apenas em horário comercial e isenção para moradores, com objetivo de inibir que 

automóveis estacionem nas quadras residenciais para acessar as comerciais, como 

já ocorre hoje em muitas quadras. 

O Projeto não prevê terceirização da fiscalização, mantendo todos as prerrogativas 

do Poder Público, conforme foi explicado na Audiência Pública. 

Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 
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restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

 

Nº: 168g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Francisco Chaves 
 
CONTRIBUIÇÃO  
 
Não quero este projetinho de araque. 

Quero projeto decente. Que não cobre mais uma vez a população.  

Bando de desocupados.  

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 

 

Nº: 169g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Francisco José Carvalho 
 
CONTRIBUIÇÃO  
Sou totalmente contra a concessão dos estacionamentos rotativos. Não há nenhuma 

contrapartida para nós, moradores. É um absurdo com quem já paga IPVA, IPTU e 

ainda não consegue ter um transporte público de qualidade. Isso é um absurdo e não 

tratá nada de positivo para os cidadãos. Não havera uma contrapartida de segurança 

ou de seguro com relação aos veículos. Continuaremos precisando pagar seguro dos 

carros pois, se forem arrombados na rua, apesar de pagar o estacionamento rotativo, 

ainda teria que arcar com os custos. 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. O Projeto prevê isenção para moradores. 

 

Nº: 170g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Gabriel Trovão 
 
CONTRIBUIÇÃO  
Que absurdo 

NÃO 

VOTEI NESSE DESGOVERNO MAS NAO VOTAREI SE ISSO VIER ACONTECER. 

VAI ARRUMAR O METRO QUE É UM LIXO SENHOR GOVERNADOR. CUSTA $5,50 

POR UMA PORCARIA. CRIA VERGONHA 

RESPOSTA 
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A SEMOB agradece a manifestação. 

 

Nº: 171g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Gabriela Barbosa 
 
CONTRIBUIÇÃO  
Sobre a respeito da cobrança do estacionamento da Zona Verde. Discordo dessa 

cobrança, já pagamos tantos impostos e ainda numa situação que esta nos vivendo e 

tirar no bolso do povo. Aliás esse lugar não devia ser estacionamento porque é uma 

área Verde. Se for cobrado sugeria discutir melhor preço colocar mais frotas de ônibus 

nas zonas verdes para incentivar os povo a usar o transporte público.  

Atenciosamente  

Gabriela Barbosa  

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 

 

Nº: 172g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Gaetano Re Junior 
 
CONTRIBUIÇÃO 1 
Bom dia. Moro na 405 sul, prédio que não dispõe de vaga subterrânea.  Concordo 

com as cobranças- porém, a limitação de uma vaga por morador não faz sentido. O 

critério deveria ser uma vaga por veículo cadastrado no CPF do morador. Em minha 

residência temos dois carros - da minha esposa e o meu. Realizamos atividades que 

dependem dos veículos. Como não possuímos garagem subterrânea, com o projeto 

proposto, um de nós será penalizado. 

 
CONTRIBUIÇÃO 2 
 
Moradores não devem pagar por seus veículos nas quadras. Não interessa quantos 

carros possua 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 
Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 
 

Nº: 173g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Gentil Dias Jr 
 
CONTRIBUIÇÃO  
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E um verdadeiro absurdo. Roubo legalizado. 
Ridículo. 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 

 

Nº: 174g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Geraldo Fragoso 
 
CONTRIBUIÇÃO  
 
SOU CONTRA A COBRANÇA DE ESTACIONAMENTO. 
 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 

 

Nº: 175g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Geraldo Schwartz Coelho 
 
CONTRIBUIÇÃO  
 
“Apenas uma placa por habitação” – É sabido que a grande maioria das famílias 

residentes no plano piloto têm mais de 1 carro por habitação, então este limite não é 

razoável e não atende às necessidades dos usuários. Sugiro que este limite seja por 

morador e não por habitação. 

 “Só terá isenção moradores de prédios que não possuírem vagas subterrâneas; 

“– Pelo mesmo motivo anterior, habitações que tenham mais de 1 carro, mesmo 

tendo garagem subterrânea (que geralmente só possuem 1 vaga), têm 

necessidade de manter seus veículos estacionados na rua. Sugiro eliminar esta 

restrição. 

 

 O Tempo de permanência máximo de 2 horas na zona Ipê Amarelo é inviável, 

considerando o argumento acima de que a grande maioria das famílias residentes 

no plano piloto têm mais de 1 carro por habitação, onde as pessoas deixariam 

seus carros estacionados sem ter que mudar de vaga de 2 em 2 horas? Sugiro 

que moradores não tenham limite de permanência 

 

 “O usuário quando tiver seus dados aprovados, receberá o range de vagas que 

ele possuirá isenção, essas vagas também deverão ser sinalizadas em solo com 

seus respectivos ID, para facilitar sua identificação, e evitar possíveis falhas 

possíveis dúvidas. Os usuários deverão receber a identificação das vagas que 

possui isenção. Essas devendo ser as mais próximas da sua residência.“ – Estas 

duas regras são completamente inviáveis e muito polêmicas, primeiro porque não 
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define um critério específico para destinação das vagas (o critério de proximidade 

é muito vago), o que poderá gerar discussões e brigas entre vizinhos e segundo 

porque se todas as vagas próximas às residências (que não são muitas, via de 

regra), onde vão estacionar os visitantes? Sugiro que não seja feita identificação 

das vagas, apenas a fixação de um adesivo no para-brisa para identificar os 

moradores. 

 

 “Será permitido a isenção apenas para placas do Distrito Federal;” – Não vejo 

sentido nesta regra, se o carro pertence ao morador, não importa de onde é a 

placa. Sugiro a exclusão desta regra. 

 “Apenas será designada vagas isentas de pagamentos em setores onde há 
moradias e que os usuários tenham realizado o cadastro de isenção prévio.” – Na 
Asa Norte praticamente em todas as quadras comerciais existem moradias nos 
andares superiores e não está claro se estas moradias também terão direito à 
isenção. Sugiro incluir uma regra específica para previsão de isenção de 
moradores das quadras comerciais. 

 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 
Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 
 

Nº: 176g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Gercimar Moreira  
 
CONTRIBUIÇÃO  
 
Não aceito em nenhuma hipótese tal proposta! 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 

 

Nº: 177g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Getulio Flores 
 
CONTRIBUIÇÃO  
SOU CONTRA A COBRANÇA DE ESTACIONAMENTO em área pública, 
principalmente no interior das quadras residências, dentre inúmeros outros 
motivos, pelos seguintes:  

- acaso implementada, grande parte dos moradores dessas áreas irá se desfazer de 
seus veículos;  

- o reflexo disso será danoso à própria arrecadação do GDF, perderá receitas diretas 
incidentes sobre os combustíveis, sobre a venda de pneus, peças de reposição, etc. 
e indiretas com a redução de oportunidades de trabalho nas lojas de autopeças, 
oficinas mecânicas, etc;  
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- se tal perda de arrecadação for compensada com a nova taxa, ainda assim entendo 
que a população não merece, nem ser onerada dessa forma tão pouco sofrer todo 
esse brutal desarranjo no seu dia-a-dia, e, se houver aumento de arrecadação, pior 
ainda, não é momento para se falar nisso;   

- além do que, acaso implementada uma medida nessa linha, criaria um desarranjo 
geral no modo das pessoas resolverem suas atividades diariamente, pois poucos irão 
concordar em gastar, a mais, cerca de R$5.800,00 ao ano para manter um bem que 
continuará se depreciando e exposto às ações da natureza;  

- tal medida criará além disso, dificuldades para aqueles que necessitam utilizar o seu 
próprio veículo para trabalharem, porquanto nem todos dispõem de condições 
financeiras para suportarem essa absurda oneração, seja para mantê-lo próximo à 
residência ou em deslocamento,   

- esse fato fica agravado também em razão da deficiência, quantitativa e qualitativa, 
do transporte público;  

- essa medida só traria benefício a uma categoria, a dos prestadores de serviços de 
transporte alternativo, além é claro, das empresas que iriam oferecer esse serviço à 
população, estas as mais beneficiadas.  

Em breve apanhado, é o que penso sobre essa possível cobrança.  

Esta é a colaboração que ofereço.  

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 

 

Nº: 178g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Giancarlo Chelotti  
 
CONTRIBUIÇÃO  
 
a. O valor mínimo de outorga mensal (10%) nos parece muito baixo, uma vez que o 
concessionário não tem que implantar novos estacionamentos, apenas implementar 
sua própria estrutura de operacionalização do negócio. Diante do vulto apresentado 
na planilha demonstrativa de rendimentos, entendemos que o negócio será atrativo 
para a iniciativa privada, mas o valor da outorga deve ser progressivo chegando a 
20% após o 10o ano de contrato, considerando que após o 3o ano de operação o 
investimento necessário é mínimo. Compreendemos que a alteração da outorga está 
expressamente prevista como variável, mas também entendemos que um ponto tão 
importante não pode ser deixado em aberto. 
 
b. Uma das grandes vantagens desse modelo é o potencial de geração de empregos 
e  renda, mas não encontramos esses dados no processo. Embora o uso de novas 
tecnologias como totens e aplicativos seja importante para aumentar a eficiência na 
prestação do erviço, a função social desse contrato também deve ser valorizada. 
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c. A concessão de espaços públicos para atividades acessórias, foi citada nos estudos 
e não foi identificada no contrato, o que elogiamos, mas entendemos que deve constar 
também a vedação do uso do espaço público pela concessionária para quaisquer fins 
que não seja a exploração de vagas de estacionamento. 
 
d. O contrato não deixa claro nas obrigações da contratada um plano de investimentos 
em infraestrutura, como calçadas, instalação de bicicletários, paradas de ônibus, 
ampliação de vagas de estacionamento nos bolsões de conexão com o transporte 
público, tomadas para carregamento de veículos elétricos e outras estruturas 
facilitadores de transportes sustentáveis. Os itens são citados no estudo, mas não há 
um plano de trabalho  estabelecendo o mínimo para atendimento ao interesse público. 
 
e. A política pública de maior interesse social e que fundamenta o projeto como um 
todo, é o estímulo ao uso do transporte coletivo, o que realmente traria imensuráveis 
benefícios para a população. Por isso, defendemos que a integralidade do valor 
arrecadado com a outorga deve ser destinados à melhoria da mobilidade urbana com 
projetos de implantação e conexão de ciclovias, melhoria do atendimento nas linhas 
de ônibus existentes e criação de novas linhas para atendimento inclusive de curtas 
distâncias, ampliação do Metrô, entre outros. 
 
f. Entendemos que tempo de tolerância deveria ser de 20 minutos e não de 10, como 
prevê o documento. Diversas compras nas entrequadras são rápidas. Não é razoável 
que uma pessoa seja cobrada para ir à farmácia ou a padaria, que são compras 
rápidas e absolutamente necessárias. Preço médio da unidade do pão francês é R$ 
0,80, por exemplo. Se a pessoa for cobrada em R$ 2,00 por comprar 3 pães, terá um 
aumento de quase 100% no valor de sua compra. Entendemos que a ideia é estimular 
as pessoas a andarem nas entrequadras, mas idosos e deficientes muitas vezes não 
conseguem mais fazê-los e não está prevista a isenção de tarifa de estacionamento 
para esse grupo. O aumento da tolerância resolveria, parcialmente, essa distorção. 
 
g. Elogiamos a criação do setor Ipê branco com suas especificidades, facilitando o 
acesso ao transporte público, salientando que esse setor ficará extremamente 
demandado e é de grande importância ampliar esses estacionamentos. Sugerimos, 
ainda, que seja concedida isenção de tarifa aos usuários que utilizem o serviço para 
acesso ao transporte público. Aqui se torna mais nítida a importância de se 
estabelecer rotas de transporte coletivo de curta distância, estimulando o abandono 
dos carros de forma definitiva. 
 
h. Defendemos a redução do prazo da contratação para 20 anos, sem possibilidade 
de prorrogação. Trata-se de uma concessão de alto risco e bastante inovadora, uma 
eventual rescisão ou reequilíbrio econômico do contrato pode se tornar uma batalha 
judicial que prejudicará a administração pública. 
 
j. Sugerimos que seja retirada a limitação de apenas uma placa por habitação para o 
setor amarelo nas quadras residenciais (Cartão morador). Os moradores não podem 
ser prejudicados por terem carros. Já pagam seus IPVAs e tem direito de ter onde 
guardar seus carros. É possível que mais de uma família coabite em um único 
endereço. Essa situação traria muitos transtornos. 
 

Relatório Anexo - Contribuições e Respostas (Rev Site) (53442389)         SEI 00090-00014697/2020-22 / pg. 785



 

k. Sugerimos a criação de um “Cartão trabalhador”, nos moldes do “Cartão morador” 
para que os trabalhadores que vão de carro aos seus locais de trabalhos não sejam 
obrigados a “pagar para trabalhar”. Da forma como está, um servidor público que 
trabalha no setor bancário norte com jornada de 40 horas semanais mais 5 horas de 
almoço, por exemplo, gastaria R$ 360,00 por mês de estacionamento público, mais 
de 1/3 do valor do salário mínimo. Esse valor não é razoável à realidade brasileira. 
 
Indique o número da Cláusula da Minuta de Edital ou Contrato de Concessão, ou o 
Caderno e o Capítulo dos Estudos a que se refere a Contribuição: 
Edital, itens 5.1, 16.3, 22.2 e outros; Contrato como um todo; Anexo IV e 
Apendice A do anexo IV 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 
Destaca-se que além da outorga mensal, o projeto prevê outorga inicial, verbas de 
fiscalização regulatória e de trânsito, arrecadação de tributos e investimentos na 
readequação dos estacionamentos existentes e construção de novos no Ipê Branco. 
O Projeto prevê a geração de mais de 900 empregos diretos. Além disso, foram 
acatadas sugestões para incluir regras para Guardadores e Lavadores Autônomos 
cadastrados junto ao GDF. 
A exploração receitas acessórias consta na cláusula 19 da minuta de Contrato de 
Concessão, e dependerá de prévia anuência do Poder Concedente, além de observar 
a legislação e o tombamento. 
O detalhamento dos investimentos poderá ser aperfeiçoado nas próximas etapas do 
projeto, em especial na avaliação pelo TCDF. 
Com relação à destinação dos recursos, foram acatadas as contribuições, conforme 
item 2.2 deste Relatório, para que se proponha adequação da legislação distrital à 
Política Nacional de Mobilidade Urbana de forma que os recursos arrecadados em 
concessões de mobilidade sejam direcionados a investimentos no próprio sistema de 
mobilidade. 
Foram acatadas sugestões para aumentar tolerância mínima (proposta inicial 10 
minutos). 
O Ipê Branco é um aspecto fundamental do projeto, por permitir a integração entre 
automóvel e Metrô ou BRT sem cobrança do estacionamento para quem utilizar o 
transporte público no mesmo dia. 
Foram acatadas as sugestões para redução do prazo da concessão. 
Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 
A isenção para todos os trabalhadores prejudicaria sobremaneira os objetivos do 
projeto. Não obstante, foram acatadas sugestões para reavaliar valor das tarifas e 
permanência máxima. 
 

Nº: 179g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Gilbert Di Angellis 
 
CONTRIBUIÇÃO  
 
Prezado (a), bom dia! 
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Venho por meio deste informar sobre a existência de um abaixo-assinado contrário ao 

projeto de criação de estacionamento pago rotativo em áreas residenciais e 

comerciais do Plano Piloto e Sudoeste. 

Atualmente, o abaixo-assinado conta com 17 mil assinaturas e centenas de 

comentários rechaçando a proposta. A mesma reprovação popular se extrai das 

matérias e posts em redes sociais do Correio Braziliense, Metrópoles e Jornal de 

Brasília. 

Segue o link para conhecimento:  

https://www.change.org/não-estacionamento-pago-residencial-BSB 

Inclusive, o Jornal de Brasília publicou na edição de ontem uma matéria sobre o 

assunto:  

https://jornaldebrasilia.com.br/cidades/zona-verde-populacao-desaprova-cobranca/ 

 

Solicito que o Governo do Distrito Federal, por meio da Secretaria de Transporte e 

Mobilidade, considere a rejeição popular para, no mínimo, alterar o projeto nos pontos 

mais sensíveis aos anseios populares. 

Mas, em verdade, o que a população deseja é que o projeto, tal como está, seja 

suspenso pelo GDF. Os motivos, para tanto, são vários: 

1. O já elevado custo de vida para residir e trabalhar no Plano Piloto; 

2. A atual crise sanitária e econômica causada pela pandemia da Covid-19; 

3. A precariedade e insuficiência do transporte público do DF; 

4. A ausência de contraprestações suficientes para justificar tamanha cobrança; 

5. O preço da taxa a ser cobrada tornará inviável o uso de carros para grande parte 

da população; 

6. Os aspectos práticos da propostas criarão problemas aos cidadãos, como é o caso 

do tempo máximo de permanência, que não faz sentido para quem trabalha ou reside 

na região; 

7. A ausência de um debate público e amplo que permita efetivamente ouvir a 

população e os setores afetados; etc 

Agradeço pela atenção e desejo uma ótima semana. 

 

Att., 

 

Gilbert Di Angellis. 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
O abaixo-assinado informado no link traz informações incompletas, como não informar 
da isenção para moradores e para integração, ao passo que destaca informações 
equivocadas e ilações econômicas sem fundamento. 
Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 
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realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

 

Nº: 180g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Gilmar Mendes 
 
CONTRIBUIÇÃO  
Boa tarde, a zona verde que estão querendo colocar, cobrando dos próprios 
moradores vagas em frente a sua residência, ou mesmo limitando a quantidade de 
veículos por morador, é extremamente prejudicial aos moradores. Brasília foi feita 
pensando em meio de transporte automotivo do tempo de Juscelino Kubitschek. Os 
únicos motoristas prejudicados seriam os moradores do plano piloto, além de serem 
pessoas que estão idosos, sendo que o transporte público do Distrito Federal está 
longe de ser de qualidade 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 
Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 
 

Nº: 181g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Gislaine Oliveira 
 
CONTRIBUIÇÃO  
De um modo geral, os valor de cobrança estão altíssimos. O maior absurdo dessa 

proposta é cobrar estacionamento a partir do 2o carro da família para estacionar em 

sua própria residência. 

Em várias quadras residenciais, os prédios não tem garagem própria, possuem 

somente estacionamento público. O contribuinte ter que pagar para estacionar em sua 

própria residência, na minha opinião, não tem o menor cabimento.  

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 
Foram acatadas sugestões para reavaliar valor das tarifas e permanência máxima. 
 

Nº: 182g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Gláucia Alves de Lima 
 
CONTRIBUIÇÃO  
 
POSICIONAMENTO SOBRE ESTACIONAMENTO PAGO NAS ÁREAS PÚBLICAS 
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Vimos manifestar nosso posicionamento contrário a cobrança de estacionamento nas 

áreas públicas do DF, notadamente nas quadras da ASA NORTE e ASA SUL, sejam 

nas áreas comerciais externas ou nas áreas internas de moradia. 

O GDF não pode impor esse fardo aos cidadãos SEM ANTES garantir um sistema 

público, integrado e eficiente de transporte coletivo, digno da Capital da República. 

Faz-se necessário a implantação de um sistema radial de mobilidade urbana no DF, 

em direção ao Plano Piloto, utilizando trilhos leves e veículos seguros, leves e 

confortáveis, de forma a favorecer a migração do carro para veículos coletivos, bem 

como oferecendo qualidade urbanística e paisagística aos seus usuários. Esse 

sistema deve ser baseado na alteração da matriz energética de combustível fóssil 

para energias limpas e não poluentes ambientalmente. 

Entendemos que o modelo de gestão baseado em concessão a iniciativa privada da 

exploração de estacionamentos é desnecessário, imprudente e oneroso, visto que os 

investimentos para a implantação das vias públicas e demarcação das vagas já foram 

realizadas pelo GDF ao longo da construção de Brasília até os dias atuais. Faz- se 

necessário sim, o desenvolvimento de estudos para a constituição de um Órgão 

Publico que se configure em uma Autoridade Única Organizadora do Transporte e 

Mobilidade na Brasília Metrópole, que planeje e execute uma integração dos vários 

modais de transporte internos no Distrito Federal e com as cidades do entorno. 

Precede quaisquer estudos de cobrança de estacionamento no Plano Piloto a 

realização de investimentos e a implantação prioritária e urgente dos seguintes 

projetos: 

 Expansão do Metro até o final da Asa Norte e sua continuidade por meio de VLT 

para as cidades na região norte do DF. 

 Implantar o VLT na W3, L2 e Eixo Monumental, ambos de forma circular, mas 

integrado, substituindo completamente os Ônibus, que deverão se deslocar para 

outras vias. 

 Executar o previsto no programa "Brasília Integrada" do BID/GDF, que propõe 

“Terminais de Integração Metrô/VLT/Ônibus/Automóveis” nas pontas das Asas 

Sul e Asa Norte, com amplos estacionamentos gratuitos; 

 Implantar uma rede transversal de micro-ônibus elétricos de vizinhança (cruzando 

o Plano Piloto no sentido Leste-Oeste) ligando as quadras, desde 800 às quadras 

900. 

 Completar e integrar as ciclovias e ciclo faixas, construindo bicicletários em praças 

e pontos de ônibus, edifícios públicos e comerciais e fortalecer sistema 

compartilhado de bicicletas e patinetes. 

 Quanto ao transporte individual, incentivar alternativas sustentáveis e 

compartilhadas. 

O agravante dessa proposta de Zona Verde, além da privatização dos 

estacionamentos públicos, é a terceirização da fiscalização e aplicação de multas 

também aparentemente ser privatizada. Isso impediria a reversão desses recursos 

para apoio a execução de projetos inovadores de REESTRUTURAÇÃO do sistema 
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de transporte do Distrito Federal e de sua Área Metropolitana. Essa privatização dos 

estacionamentos públicos com terceirização da fiscalização e cobrança de multas 

trará pesado ônus e transtornos aos moradores do DF e região que se deslocam 

diariamente ao centro da capital. 

Trará, ademais, custo cruel ao orçamento familiar dos assalariados já obrigados a 

manter oneroso carro individual e a enfrentar penosos congestionamentos, devido à 

ausência de transporte coletivo decente pela omissão do poder público, ao longo de 

décadas. 

 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 
Cumpre diferenciar privatização de concessão, como foi explicado na Audiência 

Pública. 

Com relação às quadras residenciais, destaca-se que o Projeto prevê cobrança 

apenas em horário comercial e isenção para moradores, com objetivo de inibir que 

automóveis estacionem nas quadras residenciais para acessar as comerciais, como 

já ocorre hoje em muitas quadras. 

O Projeto não prevê terceirização da fiscalização, mantendo todos as prerrogativas 

do Poder Público, conforme foi explicado na Audiência Pública. 

Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

 

Nº: 183g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Gledson Tavares de Oliveira 
 
CONTRIBUIÇÃO  
 
O governo tem e que criar mais vagas públicas  

Essa história de cobrar e so pra roubar dinheiro de quem usa seu veículo para ir 

trabalhar. 

NAO A COBRANCA DE ESTACIONAMENTO PUBLICO 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. Não se prevê a criação de novas vagas, pois 

seria contrário aos objetivos do Projeto. 

 

Relatório Anexo - Contribuições e Respostas (Rev Site) (53442389)         SEI 00090-00014697/2020-22 / pg. 790



 

Nº: 184g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Guilherme Alves 
 
CONTRIBUIÇÃO  
Antes de virem com mais impostos ridículos vão atrás de diminuir os luxos dos nossos 

governantes. 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 

 

Nº: 185g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Guilherme José Cabral de Melo Azevedo 
 
CONTRIBUIÇÃO  
Sou contra o estacionamento pago nas zonas verdes. 

RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 

 

Nº: 186g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Guilherme Montenegro 
 
CONTRIBUIÇÃO  
 
Prezados, bom dia! 

Parabéns pela louvável iniciativa do projeto Zona Azul!! Precisamos melhorar nossa 
mobilidade urbana, reduzir quantidade de veículos particulares e diminuir impactos 
ambientais. 
 
A tentativa de reduzir a circulação de carros implica em oferecer alternativas aos 
cidadãos de Brasília. Por isso, coloco sugestões abaixo para a melhoria da integração 
ônibus/metrô 
 
- Ofertar linha de ônibus específica entre aeroporto e metrô - Estação Terminal Asa 
Sul. 
 
- Considerando grande movimento do Setor Hospitalar Sul, ofertar linha de ônibus 
(Zebrinha ou Vans!) no trajeto 914-714-514-314-114 Sul, integrando metrô Estação 
114. Também é possível pensar em trajeto maior, continuando o sentido para L2 (214-
414-614 Sul) 
 
- Considerando grande movimento da área Ipê Roxo/Rosa, ofertar linha de ônibus 
exclusiva no Eixo Monumental, integrando ao metrô Estação Central 
 
- Diminuir valor de estacionamento da zona Ipê Rosa porque a maioria dos usuários 
provavelmente trabalha nas repartições dessa região, em horário entre 6 e 8h diárias. 
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RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 
Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Foram acatadas sugestões para reavaliar valor das tarifas e permanência máxima. 
 

Nº: 187g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Guilherme Werner 
 
CONTRIBUIÇÃO  
 
Sou contrário a implantação desse sistema.  

Brasília tem um sistema de transporte público precário e é  muito difícil resolver as 

coisas na rua sem o carro.  

A proposta não destina a verba arrecadada  para a melhoria do sistema de transporte 

público. 

Os moradores dos prédios sem garagem serão prejudicados 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 
Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 
Com relação à destinação dos recursos, foram acatadas as contribuições, conforme 
item 2.2 deste Relatório, para que se proponha adequação da legislação distrital à 
Política Nacional de Mobilidade Urbana de forma que os recursos arrecadados em 
concessões de mobilidade sejam direcionados a investimentos no próprio sistema de 
mobilidade. 
 

Nº: 188g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Guillermo Santana Enriquez 
 
CONTRIBUIÇÃO  
 
Presado Senhor 

Meu nome é Guillermo Santana, sou sindico profissional de dez condomínios nas 

quadras 406, 407 e 408 e represento centenas de famílias que moram nessas quadras 

e que hoje estão vendo uma vez mais seus direitos irem por água abaixo só para 

favorecer um pequeno grupo que não mora nessas quadras e que vão lucrar com a 

privatização das vagas públicas.  
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Somos contra, Por muitos anos as quadras 400 vem sendo desatendidas pela 

diversas administrações. Quem a mantido essas vagas são os condomínios e 

comércios da região que fazem a pintura, manutenção, segurança e limpeza delas.  

Por direito essas vagas pertencem aos moradores da região e não às pessoas de fora 

que só querem lucrar e que moram em casas com oito vagas de garagem privativas 

e que não sabem o que é depois de 8 horas de trabalho percorrer a quadra para 

estacionar seu carro numa vaga porque nenhum desses condomínios tem vagas 

públicas para todos moradores menos ainda para visitantes e familiares.  

Essas pessoas que estão propondo essa lei desumana (que priva ao moradores de 

seu direito mais elementares) não fizeram nenhum estudo nem participaram das 

assembleias dos condomínios nas quais os moradores brigam pelas poucas vagas 

que existem... certamente os autores desse projeto de lei não têm esse problema, eles 

têm suas vagas privadas garantidas, como têm garantida suas vagas nos prédios 

públicos mas essas pessoas que moram nas 400 precisam das vagas e o valor 

absurdo que estão propondo vai ser tirado da comida dessas famílias que já pagam 

impostos muito elevados.  

NOS MORADORES DA ASA SUL QUE MORAMOS NAS QUADRAS 

QUATROCENTOS SOMOS CONTRA DA PRIVATIZAÇÃO DAS VAGAS 

PUBLICAS   

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 
Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 
 

Nº: 189g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Gustavo Adolfo 
 
CONTRIBUIÇÃO  
Caras autoridades do SEMOB DF 

Acho inoportuna a discussão do tema por estarmos em pandemia e povo confinado, 

inibidos de participação cidadã. O « passa boiada » é perverso. 

Por outro lado, se o tema vingar, deixo o seguinte: 

1- Investir primeiro em transporte eficiente para a população; 

2- Iniciar cobrança em áreas comerciais e recreativas; 

3- jamais cobrar de moradores nas áreas residenciais. Isso oneraria demais o cidadão. 

A cobrança seria justa somente para visitantes; 

4- definir o destino dos recursos arrecadados para a melhoria do transporte público e 

calçadas para pedestres; 

5- definir preços acessíveis e justos. Temos que estancar a cede ao pote ou ao bolso 

do cidadão. 

Gustavo Adolfo 

RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 
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Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Com relação às quadras residenciais, destaca-se que o Projeto prevê cobrança 

apenas em horário comercial e isenção para moradores, com objetivo de inibir que 

automóveis estacionem nas quadras residenciais para acessar as comerciais, como 

já ocorre hoje em muitas quadras. 

Com relação à destinação dos recursos, foram acatadas as contribuições, conforme 
item 2.2 deste Relatório, para que se proponha adequação da legislação distrital à 
Política Nacional de Mobilidade Urbana de forma que os recursos arrecadados em 
concessões de mobilidade sejam direcionados a investimentos no próprio sistema de 
mobilidade. 
Foram acatadas sugestões para reavaliar valor das tarifas e permanência máxima. 
 

Nº: 190g 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Gustavo Kaufmann 
 
CONTRIBUIÇÃO  
Sou a favor do projeto de cobrança por estacionamentos nas áreas centrais de 
Brasília; Setor Comercial sul e norte, esplanada do ministérios, setor de autarquias.  
 
A cobrança pelo estacionamento nas áreas comerciais do plano piloto e quadras 
residenciais já se torna um absurdo.  
 
Essas duas áreas são completamente subdimensionadas em se tratando de 
estacionamentos e pior, na maioria das quadras da Asa Sul por exemplo, os prédios 
não tem estacionamento subterrâneo ou de superfície restrito aos moradores. Tenho 
dois exemplos com isso, minha mão mora na 312 sul e lá sobram vagas porque todos 
os prédios contam com garagens subterrâneas, eu moro na 306 sul e nenhum prédio 
conta com garagem. Eu tenho um carro, minha esposa tem outro, eu trabalho em um 
extremo da cidade e ela em outro. Os dois locais de trabalho não são atendidos por 
transporte público e o pouco que é atendido, é de péssima qualidade. Para conseguir 
chegar ao trabalho usando o transporte público eu precisaria acordar pelo menos duas 
ou três horas antes, e ainda assim teria que andar por um longo trajeto até chegar ao 
meu local de trabalho. Na minha casa cada um tem seu carro porque o transporte 
público é horrível e nunca me atenderia Ter carro, muito mais do que um luxo é uma 
necessidade e ser cobrado por estacionar em frente a minha residência uma injustiça 
sem igual 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 
Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 
 

Nº: 191g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Gustavo Rocha 
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CONTRIBUIÇÃO  
 
Prezados, bom dia. 

A proposta apresenta-se de forma desarrazoada por, dentre outros fatores, possibilitar 

a isenção de apenas UMA placa por habitação, chegando numa situação onde 

moradores de quadras do Plano Piloto podem ter apenas um veículo por adulto, o que 

se apresente como clara restrição de direitos. 

No mesmo ponto, ao definir o “range” de vagas isentas apenas para a proximidade da 

residência do cidadão, podemos chegar a uma situação na qual o morador pode ter 

todas as suas vagas ocupadas por usuários “rotativos” e ter que pagar para estacionar 

seu veículo em outra localidade mais distante de sua residência, mesmo possuindo 

isenção. 

Sendo assim, solicito que esse ponto do projeto seja totalmente revisto, de forma a 

possibilitar que os moradores posam exercer seu direito de possuir automóveis (e 

estacionar) de forma equitativa com os moradores de todas as regiões de Brasília. 

Obrigado. 

Indique o número da Cláusula da Minuta de Edital ou Contrato de Concessão, 
ou o Caderno e o Capítulo dos Estudos a que se refere a Contribuição: Apêndice A 
Anexo IV, item 6. (Cartão morador) 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 
Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 
 
Nº: 192g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Helen Queiroz   

CONTRIBUIÇÃO 

Como moradora da região do Grande Colorado DF esta criação da ZONA VERDE é 

um verdadeiro absurdo para nós que NÃO temos transporte público DECENTE para 

locomoção ao TRABALHO diariamente.  

Já experimentaram a realidade da BR 020, DF 150? Não tem ônibus decente, estamos 

em pandemia e mesmo assim só vivem LOTADOS E SUJOS. NÃO HÁ outra 

alternativa,não tem METRÔ!! Não tem ônibus suficientes e POR ISSO TEMOS QUE 

USAR CARRO. 

Quando li o projeto me surpreende querer taxar moradores e trabalhadores que são 

obrigados a ter carro em uma cidade completamente desigual como é TODO DF.  

Estão querendo ser PARIS ou DUBLIN mas na verdade temos o PIOR TRANSPORTE 

PÚBLICO DO BRASIL.Como podem querer taxar a R$ 2,00 a hora no IPÊ ROSA, que 

são usados por SERVIDORES A TRABALHO, que para chegar à ESPLANADA tem 

que enfrentar TRÂNSITO TODOS OS DIAS vindo das CIDADES SATÉLITES, apenas 
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uns 10% moram no PLANO PILOTO e mesmo assim quem vai se arriscar a andar de 

bike sem segurança alguma pelas ruas. 

Um trabalhador para poder estacionar teria que desembolsar por mês R$ 320,00 por 

mês??? Vão garantir a SEGURANÇA DO VEÍCULO? Vão garantir que sempre terá 

vaga. Se querem taxar tem que ter CONTRAPARTIDA: SEGURANÇA, ILUMINAÇÃO, 

GARANTIA DE VAGA. Quem trabalha em BRASÍLIA usa transporte privado porque 

os ÔNIBUS PÚBLICOS SÃO UM LIXO, INSEGUROS E SEM cumprimento de 

HORÁRIOS. 

Este projeto é inviável enquanto a CIDADE NÃO TIVER COMO ATENDER A TODOS 

DO DF e não apenas olhar para a realidade de uma MINORIA DO PLANO PILOTO. 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 193g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Helenecy Carlos Spina   

CONTRIBUIÇÃO 
 
Prezados Senhores, 
 
Minha sugestão sobre a zona verde: 
1 - O momento é impróprio para se tratar disso, em razão da pandemia, 
pois os ônibus estão sempre lotados; 
2 - Os ônibus têm que estar em condições, o que, na realidade,está longe disso. 
 
Portanto, as coisas devem ser tratadas uma de cada vez, senão, com certeza, a 
Justiça será acionada, como sempre acontece e os planos param  no meio do 
caminho. 
 
Muito obrigado 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
Esclarece-se que o Projeto não será implementado durante a pandemia. 
 
Nº: 194g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Henrique C  

CONTRIBUIÇÃO 
 
Um absurdo, principalmente em áreas residenciais. 

O transporte público no DF é sofrível, não existe Metro na Asa Norte e VLT no eixo 

monumental. 

Além disso, a medida irá inibir a venda de veículos no DF, massacrando as revendas 

que já sofrem com o coronavírus! 
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Inoportuna e terrível essa proposta! 

Se a empresa de estacionamentos criasse vagas adicionais no centro da cidade, 

poderia cobrar por elas, mas cobrar pelas vagas construídas com nossos impostos? 

Da forma como está proposto, atingindo inclusive as áreas residenciais, é inaceitável. 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 195g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Hortência Doyle   

CONTRIBUIÇÃO 
Antes de impor uma cobrança, propiciar opções seguras de mobilidade. Em uma 

cidade que sequer possui calçadas em muitas áreas de circulação e que as 

alternativas de transporte público mal atendem aos que dele já fazem uso, ainda não 

é o momento do governo imputar tal ônus à população.  

    Após as inúmeras falhas serem resolvidas, o projeto poderá ser implantado 

trazendo grandes benefícios à cidade. 

     Propostas: 

1. Estacionamentos gratuitos nos terminais para quem utilizar o transporte público. 

2. Legalizar a utilização de vans para percursos transversais no Plano Piloto e rotas 

com menos demanda, possibilitando combater o transporte pirata, oferecer mais 

segurança aos usuários e criar empregos. 

  3.  A arrecadação deve ser obrigatoriamente investida em melhorias no transporte 

público, ciclovias, bicicletários, calçadas e sinalizações. 

4. A proposta deve ser amplamente divulgada em detalhes, assim como a destinação 

do valor arrecadado. 

5. A gestão dos estacionamentos já existentes na cidade deverá ser exclusivamente 

do governo, incluindo a fiscalização. A iniciativa privada ficaria apenas com os 

estacionamentos a serem construídos de acordo com a necessidade do momento. 

6. O projeto seria implementado apenas na zona central da cidade, prédios públicos 

e regiões comerciais. Para resolver o problema de estacionamentos irregulares e 

abusivos nas zonas residenciais é necessária uma fiscalização mais rigorosa e 

punitiva. Nunca estacionei em fila dupla e sobre calçadas ou canteiros. Vagas há, mas 

não necessariamente na porta do local onde se pretende ir. Uma campanha educativa 

e punições poderiam resolver o problema. 

 
RESPOSTA 
 
A SEMOB agradece a contribuição. 
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O projeto prevê a criação de mais de 6000 vagas junto às estações do Metrô e BRT, 
no setor Ipê Branco, com isenção de cobrança de estacionamento para quem utilizar 
o transporte público. 
Com relação à destinação dos recursos, foram acatadas as contribuições, conforme 
item 2.2 deste Relatório, para que se proponha adequação da legislação distrital à 
Política Nacional de Mobilidade Urbana de forma que os recursos arrecadados em 
concessões de mobilidade sejam direcionados a investimentos no próprio sistema de 
mobilidade. 
O projeto não prevê a criação de novas vagas (exceto no Ipê Branco), pois seria 
contrário aos seus objetivos. 
 
Nº: 196g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Hugo Brandao 

CONTRIBUIÇÃO 
Gostaria de participar da audiência pública do projeto zona verde no próximo dia 14.  
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 197g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Igor Santos   

CONTRIBUIÇÃO 
 
1- É injusto que seja só em uma parte do DF, tal iniciativa deveria ser para todo o DF 

2- Deve primeiro passar pelo crivo do legislativo, melhor mesmo seria um plebiscito. 

3- Brasília não foi pensada para o transporte público, mas para carros. Se eu preciso 

ir à asa norte, por exemplo, de ônibus, isso vai me custar no mínimo 40 minutos cada 

trecho, porque devo ir à parada andando, depois esperar o ônibus, o qual não cumpre 

horário e nem gps tem, enquanto de carro em dez minutos estou no meu destino. 

Sendo assim, vejo que moradores de Brasília deveriam ter passe livre para estacionar 

onde quisessem em Brasília, não só em sua quadra de residência. É absurda a ideia 

que haja apenas uma vaga para a unidade habitacional na quadra de residência. Não 

são os moradores que causam caos em Brasília, mas todas as outras pessoas que 

veem para cá todos os dias. É só observar que nos domingos sobram vagas para 

todos os lados.  

4- Não há possibilidade de se cobrar estacionamento sem fornecer segurança. Hoje 

é preciso estacionar o carro ou ir ao encontro deste correndo porque pode haver um 

assalto. Se o cidadão ainda precisar ficar enrolando para pagar o estacionamento isso 

pode significar perder o carro ou a vida.  

5- Parte do dinheiro arrecadado deve ficar na região administrativa para melhorias em 

calçadas, iluminação e segurança. Se não cobrar estacionamento somente em 

Brasília será uma espécie de exploração colonial. 
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6- Cobrem estacionamento no DF inteiro e garantam transporte gratuito para quem 

viaja de uma cidade satélite para outra, em especial para pessoas de baixa renda que 

moram longe de seus empregos. 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 
Quanto à inclusão de outras regiões, estas podem ser objeto de futuras novas rodadas 
de licitação, já incorporando o aprendizado. Nesse momento priorizou-se o Plano 
Piloto por ser a região com maior demanda por vagas e pela redução do 
congestionamento em vias de acesso à região central, como EPTG, Estrutural e 
EPNB.  
A legislação não prevê plebiscito neste caso. 
Com relação à destinação dos recursos, foram acatadas as contribuições, conforme 
item 2.2 deste Relatório, para que se proponha adequação da legislação distrital à 
Política Nacional de Mobilidade Urbana de forma que os recursos arrecadados em 
concessões de mobilidade sejam direcionados a investimentos no próprio sistema de 
mobilidade. 
Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 
Em análise comparativa com outras concessões de estacionamentos rotativos em vias 
públicas, tem-se como regra que a concessionária pode ser acionada somente se tiver 
responsabilidade pelo dano. Entretanto, a regularização e readequação dos 
estacionamentos contribuirá para inibir eventuais danos aos veículos, por exemplo 
pela utilização de câmeras e pela presença de funcionários da concessionária.   
 
 
Nº: 198g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Inspetor Fernando Cotta   

CONTRIBUIÇÃO 
Solicito a gentileza de análise da possibilidade de isenção para as pessoas com 

deficiência, comprovadas pela credencial do DETRAN, cobranças pelo 

estacionamento. 

Respeitosamente  

Fernando Cotta  

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 
O Projeto prevê a reserva de vagas especiais, conforme legislação vigente. Já a 
gratuidade precisa ser estabelecida em lei específica. 
 
Nº: 199g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Iraneide Braga   

CONTRIBUIÇÃO 
 
Não aceito cobrança de estacionamento nas quadras do Plano Piloto. 
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Lúcio Costa deve estar se mexendo na sepultura com tamanho absurdo. 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 200g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Iris Lopes de Oliveira  

CONTRIBUIÇÃO 
Sou contra a cobrança para estacionar em nossas vagas dos prédios do Plano Piloto 

Df  

RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
 
Nº: 201g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Irlanda Rosal   

CONTRIBUIÇÃO 
Qual a justificativa para a implantação do projeto de implantação do estacionamento 

rotativo, conhecido por Zona Verde, em áreas públicas do Distrito Federal, 

PRINCIPALMENTE NAS ÁREAS RESIDENCIAS? 

Solicito os seguintes esclarecimentos: 

Apêndice C Anexo IV - Memorial Descritivo 

LOCALIZAÇÃO MANCHAS DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO E LINHAS DE 

TRANSPORTE FERROVIÁRIO E BRT 

 

Foto de satélite ilegível. Não há descrição exata dos locais onde haverá a irregular 

cobrança de ocupação de estacionamento público, na asa norte, por exemplo. Como 

será definido para a áreas mistas. Ex. SCRN? 

 

CARTÃO MORADOR – Restrições absurdas, que ofendem vários princípios 

constitucionais e infraconstitucional. Um deles é o direito de ir e vir (veículos sem 

restrição no Detran e na SEEC) da livre escolha (Carro apenas com placas do DF). 

Irão obrigar o cidadão que reside no plano piloto a fazer transferência do domicilio do 

veículo????  

O que é SEEC?  

CADASTRAMENTO: O edital exige que os veículos serão isentos por 12 meses, 

devendo ser renovado anualmente. E absurdamente, a PLACA DEVE SER DO DF??? 

E ainda, NÃO POSSUIR PENDÊNCIA JUNTO AO DETRAN. Para ter direito a 

estacionar próximo a minha residência, não posso ter uma multa, por exemplo no 

Detran. Qual é a correlação? O que fundamenta essa exigência? 

Os estudos de levantamento apresentados para o Plano Piloto (Asa Sul e Asa Norte) 

demonstra uma intensa manipulação das informações, a fim de caracterizar 

irregularidades nos locais. Por exemplo: SCN 116 norte. 
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Quem atesta que os levantamentos realizados não foram manobrados para “justificar” 

a concessão? Quem realizou o estudo que apresentou como resultados os 

levantamentos das vagas públicas e suas condições? 

 

Minuta de Edital 

 

4. VALOR ESTIMADO DO CONTRATO 

4.1. O VALOR ESTIMADO DO CONTRATO é de R$ 2.364.099.470,98 (dois bilhões, 

trezentos e sessenta e quatro milhões, noventa e nove mil, quatrocentos e setenta 

reais e noventa e oitos centavos), na data base de Abril de 2020, correspondente à 

soma da RECEITA TARIFÁRIA estimada ao longo da execução da CONCESSÃO na 

implantação, trazidos a valor presente. 

 

Sobre o Valor estimado. Está considerando o total de 360 meses. Qual será a 

destinação desse valor? Que benefícios retornará a sociedade em troca da ocupação 

dos espaços públicos 

 

5. PRAZO 

5.1. O prazo de vigência do CONTRATO é de 360 (trezentos e sessenta) meses 

contados da ORDEM DE INÍCIO, em conformidade com o CONTRATO. 

 

Por que a concessão será de 360 meses? Qual será o montante investido pela 

empresa ganhadora para justificar o prazo de 360 meses de monopólio sobre os 

estacionamentos? 

 

Onde estão os estudos que demonstram que esse é o prazo para que o investimento 

da concessionária seja quitado. 

 

Em que consiste e sob qual justificativa haverá a “TARIFA DE REMUNERAÇÃO”: É o 

valor pecuniário a ser pago à CONCESSIONÁRIA, pela prestação dos SERVIÇOS, 

nos termos do EDITAL e do CONTRATO.  Item 16.4 do Edital. 

Irlanda Rosal 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 
Foram acatadas as sugestões para redução do prazo da concessão. 
Serão revisadas as manchas de localização das vagas de estacionamento. 
SEEC é a sigla para a Secretaria de Economia do DF. 
Com relação à destinação dos recursos, foram acatadas as contribuições, conforme 
item 2.2 deste Relatório, para que se proponha adequação da legislação distrital à 
Política Nacional de Mobilidade Urbana de forma que os recursos arrecadados em 
concessões de mobilidade sejam direcionados a investimentos no próprio sistema de 
mobilidade. 
Tarifa é o valor pago pela prestação de serviços públicos. 
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Nº: 202g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Isabel Regina  

CONTRIBUIÇÃO 
Entendo a necessidade de agir em prol da mobilidade, mais moro no Incra 9 da 

Ceilândia e vou trabalhar nos Correios Sede - SBN sempre de carro, trabalho por 8 

horas diárias, como seremos atendidos se o carro só pode ficar por no máximo 5 

horas.  

Para chegar no horário, ao trabalho terei que pegar 1 ônibus,  50 e quase 3 horas para 

ir e 3 horas para voltar para casa. 

SBN, diferente do SCS, não tem tanta rotatividade. 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

 
Nº: 203g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Isabela Ferreira  

CONTRIBUIÇÃO 
 
Só se importam com a arrecadação, o povo é esquecido, desmerecido, diminuído, 

esqueceram o motivo pelo qual estão ocupando um cargo PÚBLICO! Querem cobrar 

estacionamento para vagas PÚBLICAS em uma cidade onde TUDO é longe, que não 

tem sistema de transporte PÚBLICO adequado! A Asa Norte não tem NEM metrô!!! 

As POUCAS linhas que têm na cidade não são capazes de atender a quem mais 

necessita. 

Forma de trabalhar ESTÚPIDA essa dessa Secretaria de Transporte e Mobilidade! 

Como vão se responsabilizar pelos danos causados aos veículos estacionados 

nessas zonas PÚBLICAS??? 

Que taxem os ricos!!!!! As grandes fortunas!!!  

"A ideia do GDF é estimular o transporte coletivo, especialmente de quem mora nas 

cidades satélites e trabalha e estuda no Plano Piloto." HAHAHAHAHA Porque pobre 

não pode ter carro?! O transporte público é um lixo! Não tem frota suficiente, não 

entrega a segurança mínima para os consumidores utilizarem (cintos de segurança, 

quantidade máxima de passageiros, SEM PASSAGEIROS EM PÉ) onde as pessoas 

sofrem abusos, por serem obrigadas a andarem como sardinhas junto com várias 

outras pessoas. Como se não merecessem o melhor! 
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Vocês ficam gastando dinheiro com cargos comissionados para pessoas que, às 

vezes, mal sabem escrever! Com reformas nos seus gabinetes! Com mudanças de 

endereço do órgão sem uma mínima consulta aos servidores públicos, que são 

desmerecidos e esquecidos! 

Cidade elitizada, conhecida pelo país inteiro como um lugar em que os moradores são 

frios, distantes, individualistas!... Claro, desde o nascimento, se tiverem nascido no 

Plano Piloto, já recebem privilégios. 

"Conceder o espaço para uma empresa privada"! HAHAHAHAHAHAHAHA O que 

será dado aos trabalhadores que passam o dia inteiro, no sol ou chuva, sem 

segurança alguma, fazendo seu trabalho de flanelinha?! 

Me poupe, NOS poupe, SE poupe! 

Procurem um projeto que vá ser para o crescimento da cidade! Da POPULAÇÃO! 

"Em contrapartida, a empresa deverá fazer a manutenção dos espaços e construir 6 

mil novas vagas em bolsões de estacionamento perto de estações do Metrô e 

similares." HAHAHAHAHA Para quê mais vagas? Para contribuirmos mais! 

Ebaaaaa!!! Só que não! Quem vai ter condições de pagar pelo estacionamento, carro, 

gasolina, impostos, moradia, estudo, alimentação, cultura, diversão... E ainda fazer 

assistência social??? Porque o ESTADO, que deveria fazer sua parte, não entrega 

esses fundamentos NEM aos ricos da cidade HAHAHA. 

"Segundo o secretário de Transporte e Mobilidade, Valter Casimiro, a cobrança nas 

áreas residenciais não tem o objeto de prover o lucro. A ideia é preservar os espaços, 

pois com a taxação nas áreas comerciais, motoristas poderiam migrar para as 

quadras." Os idealizadores desse projeto moram em Brasília?! Porque, caso não 

saibam, as áreas residenciais JÁ são utilizadas pelos motoristas, que vão para os 

comércios, como estacionamento! Porque a quantidade de vagas não é suficiente! A 

maioria dos moradores das superquadras JÁ tem sua vaga no estacionamento do 

prédio! E durante o dia ou a noite vão continuar encontrando vagas para estacionarem. 

Que tal fazerem projetos, obras, ações voltadas TAMBÉM para a população das 

cidades satélites?! Ah, lembrei, porque vocês querem que essas pessoas utilizem o 

transporte público, afinal, vai ser melhor para todos, né?! (Espero que tenham a 

capacidade de entender ironia na falta de planejamento de vocês) 

“Qual é a nossa preocupação? Quando a gente coloca a cobrança na área comercial, pode 

ter uma fuga para a área residencial. E aí prejudica os moradores. Minha preocupação é 

proteger os moradores” HAHAHAHA Novamente, os moradores do Plano Piloto! Enquanto 

os das cidades satélite são estigmatizados e, já que não se esforçaram né, merecem 

acordar enquanto "eles" estão dormindo, ficar horas na parada correndo todo o tipo de 

risco, chegarem no ambiente de trabalho atrasados, suados, cansados (meritocracia, não 

é meixmo?!) Sabendo que em Brasília é necessário o uso de um meio de transporte para 

nos locomovermos praticamente para todos os lugares. 
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Primeiro vocês deveriam nomear/fazer cooperação (usem a cabeça) com 

pessoas/instituições capacitadas na criação de projetos públicos (incluindo impacto, 

vantajosidade e outros índices). 

“Se eu destino mais vagas por morador, pode ser que algum fique sem. E há também 

a possibilidade de um morador de cadastrar cinco vagas. E ele começa a comercializar 

essas vagas e acaba prejudicando os próprios moradores” HAHAHAHA Seguindo o 

raciocínio de vocês, a intenção é estimular a população a utilizar o transporte público... 

Então, qual a necessidade de reservar tantas vagas por morador do PLANO 

PILOTO??? 

 

Muito fácil querer implementar um projeto boçal, raso e sem justificativa plausível num país 

onde o Bolsonaro é presidente! 

"Após a audiência pública, o projeto com eventuais mudanças seguirá para avaliação 

da Câmara Legislativa do DF (CLDF) e ao Tribunal de Contas do DF (TCDF)." Eu 

espero, com todo o meu âmago, que este projeto NÃO seja aprovado! 

 

Façam o trabalho de vocês, essa Secretaria de Transporte e Mobilidade deveria 

executar suas funções em prol da cidade inteira, para o BEM da população. 

Lembrando que os cargos públicos não são vitalícios! Ou talvez sejam, não é 

meixmo?! 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 204g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Italo Guedes   

CONTRIBUIÇÃO 
 
Boa tarde, me chamo Ítalo Guedes, sou aluno de engenharia mecânica, programador 

e freelancer em design 2D e 3D. Como lazer eu ando bastante de bicicleta e skate.  

Soube da situação de cobrança dos estacionamentos na área onde moro, que é o 

Plano Piloto, e foi revoltante saber de tal situação especialmente porque não há uma 

possibilidade eficiente e barata para substituírmos nossos carros.  

Hoje eu ando de bicicleta por lazer mas sei que se fosse como meio de transporte eu 

teria uma dificuldade enorme, especialmente por conta das ciclovias em ruínas que 

ligam nenhum lugar a lugar nenhum. O nosso sistema de transporte público é caótico, 

ônibus sem hora fixa, motores que falham constantemente e aglomerações que são 

mais do que perigosas para nossos sistema de saúde. Os metrôs até que são bons 

mas infelizmente fazem apenas uma linha reta, diferente dos metrôs de outras cidades 

que ramificam e unem partes das cidades o nosso apenas passeia por menos da 

metade de Brasília. 
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Cobrar por estacionamentos em Brasília no momento atual da cidade é muito mais do 

que um descaso com a população, é uma negligência em perceber que a renda de 

muitas pessoas irá diminuir por conta disso.  

 Talvez nosso governador esteja cego para tal situação porque a Mercedes C300 dele 

não vai ser cobrada por ficar estacionada na mansão dele no Lago Sul, mas que ele 

saiba que eu e outros vários estamos vendo tudo. 

 Espero ter resposta para esse descaso, mas caso não haja, vocês irão ouvir sobre 

mim novamente. 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

 
Nº: 205g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Ivaldo Reis   

CONTRIBUIÇÃO 
Não a zona verde 

RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 206g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Ivan Macedo  

CONTRIBUIÇÃO 
Absurdo querer cobrar estacionamento em zona residencial! Em frente à sua casa ter 

cobrança e estacionamento. Além desse absurdo porque isso só no plano piloto? 

RESPOSTA 
 
A SEMOB agradece a manifestação. 
Com relação às quadras residenciais, destaca-se que o Projeto prevê cobrança 

apenas em horário comercial e isenção para moradores, com objetivo de inibir que 

automóveis estacionem nas quadras residenciais para acessar as comerciais, como 

já ocorre hoje em muitas quadras. 

Nesse momento priorizou-se o Plano Piloto por ser a região com maior demanda por 
vagas e pela redução do congestionamento em vias de acesso à região central, como 
EPTG, Estrutural e EPNB.  
 
Nº: 207g 
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NOME DO CONTRIBUINTE: Ivana Araújo Lacerda   

CONTRIBUIÇÃO 
A Associação de Moradores das Quadras QRSW manifesta-se contrária à concessão 

de estacionamentos rotativos nas áreas residenciais do Plano Piloto. 

Desde a sua gênese, Brasília foi concebida no sentido de que as áreas internas das 

quadras residenciais fossem destinadas aos moradores. Para isto, já se paga o IPVA 

e o IPTU. 

Muitas das edificações residenciais não possuem garagens ou, se as possuem, isto 

acontece em número limitado. 

Parece-nos que a medida proposta objetiva onerar o contribuinte tentando se 

beneficiar das “consequências de um problema” sem buscar uma solução para as 

possíveis causas. 

É visível a desorganização de transito nas entrequadras comerciais, somada à total 

inexistência de fiscalização. 

Se o objetivo é organização, que se discipline a destinação dos estacionamentos das 

quadras internas, destinando-os somente aos moradores, conforme concepção 

original de Brasília, sem nenhuma cobrança. Contudo, há de se destacar o direito de 

ir e vir do cidadão. 

Se a intenção é penalizar ou disciplinar os “não moradores”, que se criem áreas 

especificas de estacionamento destinadas a este fim, sem invadir áreas públicas. 

Soma-se à questão a fragilidade e insuficiência do transporte público no DF. 
 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 208g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Ivanir de Sousa Ribeiro  

CONTRIBUIÇÃO  
Isto é um absurdo sem precedente. 

RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 209g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Ivo Romero da Silva   

CONTRIBUIÇÃO 
 
Senhores, 
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Venho aqui, como cidadão, expressar meu total desapontamento com este projeto do 

governo. Um projeto que despreza totalmente as dificuldades já enfrentadas pelos 

cidadãos em seu dia a dia no que diz respeito à mobilidade urbana.  

Nós já vivemos em uma rotina estressante para trabalharmos, levarmos e buscarmos 

nossos filhos nas escolas e cumprirmos as demais obrigações do dia a dia. Com um 

sistema de transporte precário que não atende a população. Soma-se a isso as 

dificuldades financeiras que afeta toda a população, cujos salários encontram-se 

defasados, sem perspectiva de aumento, com preço da gasolina, serviços e alimentos 

subindo todos os dias.  

E vem o Governo com um projeto que só vai dificultar mais ainda a vida do cidadão 

que além de todos os impostos e taxas que paga ainda terá que pagar estacionamento 

para poder trabalhar todo o dia. O governo, ao invés de melhorar a infraestrutura e 

criar novas vagas para facilitar a vida do cidadão, prefere criar mais dificuldades e 

desprezar esse momento difícil por que passa toda a população. Realmente 

lamentável. 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 210g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Izaura Matiko Yamada    

CONTRIBUIÇÃO 
 
Prezados, 

Sou contra esse projeto, principalmente estacionamento em área residencial. 

Considero a ideia um absurdo, pois o prédio onde resido na 104 Norte (construído na 

década de 60) não possui estacionamento. Além disso, pagamos vários impostos e 

pagar por mais esse é inaceitável!  

Atenciosamente 

Izaura M Yamada 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 
 
Nº: 211g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Janaina Lima dos Santos 

CONTRIBUIÇÃO 
 
Bom dia!! 

Senhores, 
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Para ser lançado um projeto para a cobrança de tarifas é necessário que antes o 
governo faça grandes investimentos no transporte público e também na segurança, 
atualmente as pessoas que dependem do transporte público já enfrenta grandes 
desafios, pois além das poucas opções disponíveis ainda tem o fato da super lotação, 
ônibus que não para nas paradas por estar muito cheio.  
 
Outro ponto que deve ser avaliado é quando a segurança oferecida a população nas 
paradas, principalmente no turno da noite, onde as paradas são escuras e não tem 
segurança, já podemos ver várias situações de assaltos, violências e até mesmo 
estupro.  
 
É um absurdo o governo está pensando apenas em arrecadação, essa mudança não 
vai beneficiar em nada a população. Quando optamos por um governo, esperamos 
que ele faça algo para beneficiar o todo, não uma classe, é inaceitável essa opção.  
 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 212g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Jaqueline Fontanelle  

CONTRIBUIÇÃO 
Grande absurdo privatizar estacionamento nas quadras. Brasília quer virar o império 

do comércio. Sou contra totalmente. O governo precisa incentivar e melhorar as 

condições de outras formas de transporte. Transformar quadras residenciais em 

estacionamento privado é um crime urbano. 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 213g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Jaqueline Guimarães  

CONTRIBUIÇÃO 
Sou super contra a instituição da zona verde! 

É um absurdo termos que pagar para estacionar enquanto vamos trabalhar.  O 

orçamento já é apertado, as famílias perdendo emprego nesse momento de pandemia 

e ainda querem aumentar a necessidade de gastos das famílias??? Pelo amor de 

Deus!!!! 

O governo precisa é investir em mais segurança, educação e saúde! Isso sim! 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 214g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Jaques Simplicio   
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CONTRIBUIÇÃO 
Venho expressar minha indignação por esse projeto totalmente ABSURDO!  

É só melhorar o transporte coletivo que naturalmente a população deixará o carro em 

casa!  

Mas é mais fácil passar a cobrar estacionamento para depois dizer que mudaram-se 

os hábitos da população. 

Naturalmente a população usará o transporte mais seguro e mais confortável. Se o 

GDF quer transferir parcela da população para o transporte coletivo, que melhore a 

qualidade dessa modalidade. 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 215g 
NOME DO CONTRIBUINTE: J Ceschini   

CONTRIBUIÇÃO 
 
Boa Tarde! 

A minha primeira pergunta é 

Se todos os moradores vender os carros o GDF vai ter transporte público suficiente 

para acomodar todas pessoas? 

Se eu já pago o IPVA e as outras taxas sendo que a prerrogativa do ipva  é manter as 

vias públicas em condições . 

E agora as áreas residenciais do plano vai virar estacionamento privado e o meu 

direito de ir e vir? 

RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

 
Nº: 216g 
NOME DO CONTRIBUINTE: JC Neto 3011   

CONTRIBUIÇÃO 
Sou contra este projeto. 
 
RESPOSTA 
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A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 217g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Jenilda Dias de Alencar   

CONTRIBUIÇÃO 
POSICIONAMENTO SOBRE ESTACIONAMENTO PAGO NAS ÁREAS PÚBLICAS 

Vimos manifestar nosso posicionamento contrário a cobrança de estacionamento nas 

áreas públicas do DF, notadamente nas quadras da ASA NORTE e ASA SUL, sejam 

nas áreas comerciais externas ou nas áreas internas de moradia. 

O GDF não pode impor esse fardo aos cidadãos SEM ANTES garantir um sistema 

público, integrado e eficiente de transporte coletivo, digno da Capital da República. 

Faz-se necessário a implantação de um sistema radial de mobilidade urbana no DF, 

em direção ao Plano Piloto, utilizando trilhos leves e veículos seguros, leves e 

confortáveis, de forma a favorecer a migração do carro para veículos coletivos, bem 

como oferecendo qualidade urbanística e paisagística aos seus usuários. Esse 

sistema deve ser baseado na alteração da matriz energética de combustível fóssil 

para energias limpas e não poluentes ambientalmente. 

Entendemos que o modelo de gestão baseado em concessão a iniciativa privada da 

exploração de estacionamentos é desnecessário, imprudente e oneroso, visto que os 

investimentos para a implantação das vias públicas e demarcação das vagas já foram 

realizadas pelo GDF ao longo da construção de Brasília até os dias atuais. Faz- se 

necessário sim, o desenvolvimento de estudos para a constituição de um Órgão 

Publico que se configure em uma Autoridade Única Organizadora do Transporte e 

Mobilidade na Brasília Metrópole, que planeje e execute uma integração dos vários 

modais de transporte internos no Distrito Federal e com as cidades do entorno. 

Precede quaisquer estudos de cobrança de estacionamento no Plano Piloto a 

realização de investimentos e a implantação prioritária e urgente dos seguintes 

projetos: 

 Expansão do Metro até o final da Asa Norte e sua continuidade por meio de VLT 

para as cidades na região norte do DF. 

 Implantar o VLT na W3, L2 e Eixo Monumental, ambos de forma circular, mas 

integrado, substituindo completamente os 

 Ônibus, que deverão se deslocar para outras vias. 

 Executar o previsto no programa &quot;Brasília Integrada&quot; do BID/GDF, que 

propõe “Terminais de Integração 

 Metrô/VLT/Ônibus/Automóveis” nas pontas das Asas Sul e Asa Norte, com 

amplos estacionamentos gratuitos; 

 Implantar uma rede transversal de micro-ônibus elétricos de vizinhança (cruzando 

o Plano Piloto no sentido Leste-Oeste) ligando as quadras, desde 800 às quadras 

900. 
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 Completar e integrar as ciclovias e ciclo faixas, construindo bicicletários em praças 

e pontos de ônibus, edifícios públicos e comerciais e fortalecer sistema 

compartilhado de bicicletas e patinetes. 

 Quanto ao transporte individual, incentivar alternativas sustentáveis e 

compartilhadas. 

O agravante dessa proposta de Zona Verde, além da privatização dos 

estacionamentos públicos, é a terceirização da fiscalização e aplicação de multas 

também aparentemente ser privatizada. Isso impediria a reversão desses recursos 

para apoio a execução de 

projetos inovadores de REESTRUTURAÇÃO do sistema de transporte do Distrito 

Federal e de sua Área Metropolitana. Essa privatização dos estacionamentos públicos 

com terceirização da fiscalização e cobrança de multas trará pesado ônus e 

transtornos aos moradores do DF e região que se deslocam diariamente ao centro da 

capital. 

Trará, ademais, custo cruel ao orçamento familiar dos assalariados já obrigados a 

manter oneroso carro individual e a enfrentar penosos congestionamentos, devido à 

ausência de transporte coletivo decente pela omissão do poder público, ao longo de 

décadas. 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 
Cumpre diferenciar privatização de concessão, como foi explicado na Audiência 

Pública. 

Com relação às quadras residenciais, destaca-se que o Projeto prevê cobrança 

apenas em horário comercial e isenção para moradores, com objetivo de inibir que 

automóveis estacionem nas quadras residenciais para acessar as comerciais, como 

já ocorre hoje em muitas quadras. 

O Projeto não prevê terceirização da fiscalização, mantendo todos as prerrogativas 

do Poder Público, conforme foi explicado na Audiência Pública. 

Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

 
Nº: 218g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Jéssica da Rocha Brito Oliveira   

CONTRIBUIÇÃO 
Parabenizamos a iniciativa da Secretaria de Transporte e Mobilidade do DF - SEMOB 

na elaboração do Projeto Zona Verde, o qual poderá contribuir para alcançar uma 

mobilidade mais sustentável no Distrito Federal. No momento, a Secretaria de Estado 
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de Desenvolvimento Urbano e Habitação - SEDUH está analisando o tema de 

mobilidade no âmbito da revisão do PDOT, em fase de Diagnóstico. Nesse contexto, 

enviamos algumas considerações e sugestões. Nos colocamos à disposição para 

contribuições e quaisquer  esclarecimentos. 

• Ipê Rosa: No ajuste realizado para se atender ao Ipê Rosa com tarifa mais baixa que 

a do Ipê Roxo, há clara divergência com os dois principais objetivos do Projeto Zona 

Verde, “Aumento da Rotatividade na Utilização das Vagas em Áreas Públicas” e 

“Incentivo ao Transporte Público”. Pois ao se estabelecer regras mais brandas do 

Rosa em relação ao Roxo, ambos localizados no centro de Brasília e principais 

destinos de trabalho da população do DF, parece que não há intenção real de 

promover migração para o transporte público coletivo para os usuários dessa área, 

evidenciando um erro conceitual do projeto. Propõe-se que a tarifa do Ipê Rosa seja 

superior à do Ipê Amarelo e, preferencialmente, a mesma do Ipê Roxo, assim como a 

permanência máxima. Também, a justificativa de que não existe oferta de serviço 

privado não procede, pois há disponibilidade nos Setores de Diversões, adjacentes à 

área. Também, se trata da área melhor servida por transporte público coletivo 

frequente e de massa. Além da revisão das regras de tarifa e tempo máximo, 

sugerimos a implantação de transporte circular gratuito na região do Eixo Monumental 

que atenda também os demais Setores Centrais (SBS, SBN, SCS, SCN, SAS, SAN) 

financiado pelos recursos provenientes dos estacionamentos rotativos, de forma a 

aumentar o apoio da população ao projeto, clarear os benefícios da iniciativa, e 

incentivar a migração do transporte individual motorizado para o transporte público 

coletivo nos deslocamentos diários. Exemplos: free CAT (Central Area Transit), cidade 

de Perth - Australia 

https://www.visitperth.com/getting-around/buses-and-trains, 

https://www.transperth.wa.gov.au/tickets-fares/free-travel. 

 

Referência: Caderno Síntese, pag. 25 

“A adoção os Ipê Rosa junto às áreas das esplanadas dos Ministérios e dos Setores 

das Autarquias Sul e Norte, e ainda do Palácio do Buriti, STF e Detran também 

decorre, de em alguns casos, necessitar de tempo de permanência maior ao 

estipulado para o Ipê Roxo passando de 5h para 12h, mantendo o mesmo valor de 

tarifa, porém em locais sem a oferta de estacionamentos particulares, que de maneira 

geral oferecem a possibilidade do sistema mensalista de cobrança.” 

Caderno Síntese, pag. 261 - 282 (Ipê Rosa) 

Relatório SEI-GDF n.o 3/2020 - SEMOB/GAB/CTZV Comissão Técnica SEMOB, 

página 2: 

“Por exemplo, nas áreas da Esplanada dos Ministérios está se propondo apenas Ipê 

Roxo (R$ 5,00/hora, permanência máxima 5 horas), o que pode ser revelar 

extremamente restritivo para a parte dos usuários que estaciona na região para o dia 

todo de trabalho, tendo em vista que não há na região alternativas de estacionamentos 

Relatório Anexo - Contribuições e Respostas (Rev Site) (53442389)         SEI 00090-00014697/2020-22 / pg. 812

https://www.transperth.wa.gov.au/tickets-fares/free-travel


 

privados e que, após a implantação do Zona Verde, também não mais haverá a opção 

de utilizar estacionamentos gratuitos. Dessa forma, ainda se utilizando do exemplo da 

Esplanada dos Ministérios, poderiam ser mantidas parte das vagas Ipê Roxo para 

atender usuários eventuais, mas também se destacando parte das vagas para os 

usuários frequentes, podendo ser similar ao Ipê Amarelo (R$ 1,00/hora), mas sem 

limite de permanência (ou com limite longo de permanência, por exemplo 12 horas).” 

Relatório Consolidado dos Estudos de Viabilidade, página 28: item 14. Tarifas, 

Horários de Cobrança e Permanência Máxima Relatório Consolidado dos Estudos de 

Viabilidade, página 15: item 10. Modelo Conceitual, Nota de Ajuste: 

“NOTA DE AJUSTE: a modelagem inicial não previa o Setor Ipê Rosa, propondo para 

o Eixo Monumental Setor Ipê Roxo, com permanência máxima de 5 horas. Entretanto, 

ao longo dos Estudos verificou-se que tal regra era incompatível com o perfil de 

usuários daquela área, que em sua maioria trabalham nos órgãos em jornadas de 8 

horas mais 2 horas de almoço, motivo pelo qual a Autorizada alterou os Estudos para 

incorporar o Setor Ipê Rosa no Eixo Monumental, com  permanência máxima de 12 

horas. 

Além disso, foi realizada pesquisa de oferta de estacionamentos privados com 

serviços de mensalista ou diária, onde se verificou que não há esse tipo de oferta no 

Eixo Monumental, o que deixaria os usuários sem opção. Já nas outras áreas do Setor 

Ipê Roxo há oferta considerável de serviços por diária ou mensalista, permitindo que 

o cidadão possa optar entre estacionar por hora no Zona Verde ou por dia/mês nos 

estacionamentos privados.” 

• Ipê Branco: Sugerimos estabelecimento de tempo de permanência máximo para os 

veículos que não utilizarem o transporte coletivo, a fim de evitar a falta de rotatividade 

causada pelos usuários das áreas comerciais adjacentes. 

Relatório Consolidado dos Estudos de Viabilidade, página 20: item 14. Tarifas, 

Horários e Cobrança e Permanência Máxima 

 

• Arrecadação do Poder Público: É fundamental que as Outorgas Inicial e Mensais 

colhidas pelo Poder Concedente seja toda destinada para serviços e investimentos de 

infraestrutura exclusiva de Transporte Público Coletivo e de Mobilidade Ativa. Deve 

haver divulgação sobre a destinação e respectivos valores em locais de amplo acesso, 

garantindo a transparência e fiscalização dos investimentos. Tal vinculação deve 

constar expressamente no Contrato, nas Obrigações do Poder Concedente, assim 

como a auditoria da aplicação e 
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utilização desses recursos. Essa medida pode influenciar positivamente a opinião 

pública sobre o projeto e sinalizar o comprometimento do governo em estimular uma 

mudança na matriz de transportes do DF. 

Relatório Consolidado dos Estudos de Viabilidade, 22. Custos e Investimentos, item 

22.3. 

“22.3. O modelo também prevê recolhimento de outorga inicial de R$ 785,8 milhões, 

na data de assinatura do contrato (“ano zero”), e recolhimento mensal de outorga 

variável, verba de fiscalização regulatória e verba de fiscalização de trânsito, nos 

percentuais respectivamente de 10% (mínimo), 5% e 3%.” 

Anexo III - Minuta de Contrato Concessão Estacionamentos - Zona Verde: 

12. OBRIGAÇÕES DO PODER CONCEDENTE, 12.1. Obrigações do Poder 

Concedente. 

20. PAGAMENTO PELA OUTORGA DA CONCESSÃO. 20.1. Pagamento da Outorga. 

“A CONCESSIONÁRIA pagará ao PODER CONCEDENTE o VALOR DE OUTORGA 

MENSAL, nos termos da proposta adjudicada na LICITAÇÃO, em montante 

proporcional a [●]% ([●] por cento, “valor resultante da PROPOSTA ECONÔMICA 

vencedora) da RECEITA TARIFÁRIA bruta.” 

• Integração com a mobilidade ativa (melhorias de calçadas e implantação de 

paraciclos no entorno imediato aos estacionamentos). 

Sugere-se: 

o Implementar paraciclos e/ou estrutura de aluguel de bicicletas e patinetes nos 

Escritórios/Bases Operacionais e Apoio ao Cliente o Calçadas: Nas obras dos 

estacionamentos, planilha deve prever obra de calçada e acessibilidade de pedestres 

dentro do estacionamento e em todo o entorno imediato. 

Caderno Síntese, pag. 2 

“Com a implantação do Projeto Zona Verde entende-se, que ocorrerá a necessidade 

de incentivo ao uso do transporte coletivo, pois as restrições econômicas e temporais 

aos estacionamentos criarão incentivos para que os cidadãos utilizem mais o 

transporte público/coletivo, ativo ou por carona em detrimento do transporte 

particular.” 

Caderno de Encargos - Apêndice B Anexo IV - página 34. Ítem 4 - OBRAS DE 

ENGENHARIA - Unidades Construtivas – Edificações “Projeto Executivo e 

Implantação de Escritórios/Bases Operacionais e Apoio ao Cliente com 80m2 em 

concreto armado e esquadrias de vidro, com banheiro masculino e feminino com 

acessibilidade para PNE e estrutura para lava a jato externo e coberto com vagas 

simultâneas para 05 veículos de passeio, somando um total de 150m2 construídos.” 

• Projetos: Os projetos devem ser aprovados não só pela SEMOB, mas pelos demais 

órgãos competentes. 
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Caderno de Encargos - Apêndice B Anexo IV - página 33. Ítem 4 - OBRAS DE 

ENGENHARIA  

“Caberá à CONCESSIONÁRIA, a execução de Obras para implantação e 

reformulação das áreas de estacionamento rotativo Zona Verde. A 

CONCESSIONÁRIA deverá elaborar projeto Executivo para a implantação e 

reformulação dos estacionamentos que compõem o Sistema de Estacionamento 

Rotativo denominado Zona Verde. 

Os projetos que compõem o mobiliário e paisagismo deverão ser entregues pela 

CONCESSIONÁRIA para aprovação, submetidos à SEMOB, que terá o prazo de até 

30 (trinta) dias para sua análise e aprovação. 

A CONCESSIONÁRIA será responsável pela implantação e manutenção dos novos 

bolsões e paisagismo do Sistema de Estacionamento Rotativo Zona Verde, com a 

aplicação de complementariedades tais como paraciclos, conexão de ciclovias, 

acessibilidade inclusiva, dentre outras, nos padrões apontados no Estudo de 

Viabilidade. Extinta a Concessão, revertem à CONCEDENTE os bens vinculados à 

exploração dos serviços transferidos à CONCESSIONÁRIA, ou por estes implantados, 

no âmbito da Concessão.” 

• Pavimento de estacionamentos: Deverá ser decidida a % de permeabilidade a ser 

mantida nos bolsões de forma a flexibilizar o tipo de material a ser utilizado e garantir 

a permeabilidade real do solo. Sugere-se que nas construções dos bolsões os 

impactos negativos podem ser mitigados, pois conforme a Lei no 3.835, de 27 de 

março de 2006, que dispõe sobre a pavimentação de estacionamentos no âmbito do 

Distrito Federal e dá outras providências, “todas as áreas abertas destinadas a 

estacionamentos, públicos e privados, no Distrito Federal, deverão utilizar 

pavimentação permeável”. 

Caderno Síntese, pag. 325 (Avaliação dos possíveis impactos ambientais, sociais e 

econômicos com proposição de soluções para osimpactos identificados) 

“-das construções dos bolsões os impactos podem ser considerados positivos, pois 

conforme legislação a ser respeitada, todo novo estacionamento deverá adotar piso 

em bloquetes, assim a permeabilidade fica assegurada;” 

Caderno de Encargos - Apêndice B Anexo IV - página 33. Ítem 4 - OBRAS DE 

ENGENHARIA 

• Inserção de trabalhadores: Detalhar como ocorrerá a inserção profissional dos 

guardadores de carro atuais. Sugerimos que o cadastro dos guardadores seja 

atualizado para incluir novos guardadores e que a empresa promova os meios para 

requalificação e sua consequente reinserção no mercado de trabalho. E avaliar a 

contratação dos trabalhadores atuais para fazer parte da fiscalização dos 

estacionamentos. Caderno Síntese, Página 322 

“A medida adotada com a diferenciação de cobrança equivale às medidas de restrição 

fiscal, que diz respeito à aceitação da política e social da cobrança pelo 

estacionamento na via, assim os impactos provenientes das políticas de controle de 
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estacionamento resultam inicialmente na aceitabilidade das medidas. Ainda neste 

aspecto do impacto social, caso as pressões feitas pelos diversos setores da 

sociedade, o projeto prevê a plena integração dos guardadores, e de incorporação de 

postos de venda, tanto comércio como de autônomos na forma de MEI.” 

Caderno de Encargos - Apêndice B Anexo IV - Página 53, item 9. Espaço Guardador 

“A fim de atender demanda social de Brasília, deverá a concessionária criar nos 

bolsões e/ou nas centrais de atendimento que serão construídas espaço para que os 

guardadores de veículos previamente cadastrados possam realizar a venda de 

lavagem de veículos. 

Caberá a concessionária definir em conjunto com a SEMOB e os guardadores o modo 

como será efetuado o cadastro e o controle 

desse benefício.” 

• Pessoas beneficiadas: Esclarecer qual o número de pessoas afetadas e beneficiadas 

pelo Projeto Zona Verde. Considerando que todo o lucro do governo seja revertido em 

melhorias para o Sistema de Transporte Público e Infraestrutura de Mobilidade Ativa, 

quantos usuários serão beneficiados por essas medidas e quantos novos usuários 

são esperados? A resposta para esses questionamentos pode ajudar a justificar o 

projeto e aumentar o apoio social. Além disso, sugere-se estudo continuado e 

monitoramento sobre o impacto do projeto na mobilidade do DF para subsidiar a 

manutenção, adequação e expansão da zona verde para as outras regiões do DF. 

Caderno Síntese, Página 3 “Conforme levantamento feito ao longo dos Estudos de 

Viabilidade, espera-se a redução de 20% automóveis por dia nos deslocamentos com 

destino ao Plano Piloto, estimado com a implantação nos 3 primeiros anos.” 

Caderno Síntese, página 329 

“Como expectativa é de fato poder reduzir inicialmente em cerca de 5% das viagens 

com destino ao Plano Piloto, especialmente junto ao Setor Ipê Roxo. Gradativamente 

a busca é de reduzir mais em 5% das viagens até o segundo ano de implementação 

dos bolsões. Quando do incremento do VLT Asa Norte ter reduzido em mais 10% as 

viagens de carro com destino aos setores do Plano Piloto, assim como meta a ser 

atingida em menos de 10 anos é de 20% da redução das viagens por automóvel, 

colaborando para o cumprimento do Plano de Metas 2019-2060. 

Os setores Ipê Amarelo e Ipê Roxo, quanto a sua localização no Plano Piloto, para o 

qual a política de diferenciação de tarifas poderá impactar positivamente para 

transferência de viagens para o transporte coletivo, principalmente de média e alta 

capacidade.” Relatório Consolidado dos Estudos de Viabilidade, página 24, item 18.1 

“Impactos Esperados do Projeto no Sistema de Transportes” 

• Postos de Atendimento: Sugere-se explicitar a responsabilidade da empresa pela 

remoção ou reciclagem/reuso dos postos quando da sua desativação. A exemplo do 

que ocorreu com os postos comunitários da polícia militar do DF. 

Caderno Síntese, Página 341 
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 “Bases Operacionais servirão de apoio ao usuário, ao monitore também para o 

Espaço Lavador, sua disposição espacial obedece parâmetros diferenciados para 

cada sistema de setorização Ipê. Via de regra os Ipês Brancos por sua  característica 

mais isolada, terá uma base completa por bolsão, já nos Ipês Rosa e Roxo, estão 

distribuídas de forma a assegurar a totalização máxima de 1200 veículos por base 

(Esplanada dos Ministérios) e de no máximo de 600m entre elas nas áreas de maior 

adensamento de vagas. Para a Setorização Ipê Amarelo, nas áreas ligadas aos 

comércios locais não oferecerão Espaços Lavador, considerando apenas o padrão de 

apoio aos usuários (clientes da Zona verde) e os monitores. A exceção será 

encontrada nos setores hospitalares. Nas Superquadras não serão instaladas Bases 

Operacionais, mas seus usuários poderão dispor de apoio nos setores comerciais 

próximos.” 

• Aumento da arborização: O plantio de árvores é benéfico e desejável. No entanto, 

devem observar orientações dos órgãos de planejamento e gestão, especialmente em 

atenção às espécies mais adequadas e ao local do plantio, evitando que ocorra em 

áreas de lotes, especialmente das espécies tombadas, como ipês. Também deve-se 

garantir que o plantio não obstrua a visibilidade e iluminação pública, principalmente 

nas proximidades das paradas de ônibus e esquinas. 

Relatório Consolidado dos Estudos de Viabilidade, 2. Objetivos, item 2.2.4. 

2.2.4. Aumento da arborização: o plantio de árvores de Ipês roxos, amarelos, rosas e 

brancos, contribuindo para a redução da poluição atmosférica, sonora e visual. 

Relatório SEI-GDF n.o 3/2020 - SEMOB/GAB/CTZV Comissão Técnica SEMOB, 

página 2 

• Exclusão de áreas no entorno da Rodoviária: Esclarecer o motivo de exclusão dos 

bolsões da plataforma da Rodoviária do Plano Piloto, SDS e SDN, uma vez que se 

trata de área central, de grande rotatividade, contanto inclusive com oferta de 

estacionamentos públicos e privados. Relatório SEI-GDF n.o 2/2020 - 

SEMOB/GAB/CTZV, Comissão Técnica SEMOB, página 2  

• Exclusão da área do Noroeste: Esclarecer porque o Noroeste não foi incluído e se 

virá a ser com a consolidação do bairro. Sugere-se incluir todo o Noroeste como zona 

amarela. 

Relatório Consolidado dos Estudos de Viabilidade, página 10, item 6.6 (Introdução) 

“(...) Assim, com 115 mil vagas, o Projeto Zona Verde será um dos maiores serviços 

de estacionamento rotativo do Mundo sendo que, nessa etapa, abrange as Regiões 

do Plano Piloto, Sudoeste, SIG e SIA, além de bolsões de estacionamento junto às 

estações do Metrô e BRT. Porém, sendo o projeto bem-sucedido, pode haver novas 

etapas em outras Regiões.” 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 
Foram acatadas sugestões para reavaliar valor das tarifas e permanência máxima. 
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Com relação à destinação dos recursos, foram acatadas as contribuições, conforme 
item 2.2 deste Relatório, para que se proponha adequação da legislação distrital à 
Política Nacional de Mobilidade Urbana de forma que os recursos arrecadados em 
concessões de mobilidade sejam direcionados a investimentos no próprio sistema de 
mobilidade. 
Quanto à integração com a mobilidade ativa, poderá ser melhor detalhada nas 
próximas etapas do projeto. Também será iniciada articulação interna na SEMOB para 
aprimorar a compatibilização do Projeto Zona Verde com outros sistemas e iniciativas 
de mobilidade, conforme sugestões recebidas. 
A aprovação do projeto pelo Poder Concedente não dispensa a obtenção das licenças 
ambientais, certidões, alvarás e autorizações necessárias para a implantação dos 
estacionamentos, conforme cláusula 8 da minuta de Contrato de Concessão. Será 
revisada a redação para verificar se é necessário deixar mais claro esse aspecto. 
A construção de novos estacionamentos deve observar a legislação e as normas 
vigentes, bem como o tombamento urbanístico, assim como o plantio de árvores. 
Foram acatadas sugestões para incluir regras para Guardadores e Lavadores 
Autônomos cadastrados junto ao GDF. 
Foram acatadas sugestões para excluir o “Espaço Lavador”, pois atualmente o serviço 
de lavagem é feito de forma mais eficiente com equipamento intinerante. 
Será ajustada a redação para a responsabilidade de remoção dos postos de 
atendimento caso se tornem desnecessários. 
Os estacionamentos adjacentes à Rodoviária do Plano Piloto não estão no escopo do 
Zona Verde, pois foram considerados no projeto de Concessão da Rodoviária. 
O setor Noroeste atualmente apresenta baixa relação demanda/oferta de vagas, 
porém poderá ser objeto de futuras novas rodadas de concessão. 
 
Nº: 219g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Joana Inacio 

CONTRIBUIÇÃO 
Boa noite, não concordo com essa cobrança, visto que o transporte público não supre 

a necessidade dos brasilienses e cobrar do estacionamento residencial é um absurdo, 

pois já pagamos IPVA, condomínio e ainda vamos pagar para estacionar o carro em 

nossa residência? 

RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 220g 
NOME DO CONTRIBUINTE: João Accioly   

CONTRIBUIÇÃO 
Favorável à implantação da Zona Verde, porém TOTALMENTE DESFAVORÁVEL a 

qualquer repasse de valores para o IPREV... 

RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 
Com relação à destinação dos recursos, foram acatadas as contribuições, conforme 
item 2.2 deste Relatório, para que se proponha adequação da legislação distrital à 
Política Nacional de Mobilidade Urbana de forma que os recursos arrecadados em 
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concessões de mobilidade sejam direcionados a investimentos no próprio sistema de 
mobilidade. 
 
Nº: 221g 
NOME DO CONTRIBUINTE: João Alberto   

CONTRIBUIÇÃO 
Sou ambulante moro em uma kit na asa Norte. Não tenho como pagar 

estacionamento. Não concordo com essa nova cobrança. Depois bem pedir voto. De 

novo. Não concordo!!! 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 222g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Joao Alberto Travassos Evangelista  

CONTRIBUIÇÃO 
Me Chamo João Alberto Travassos Evangelista residente em Brasília e estou 

utilizando este meio para opor à Audiência Pública: 31/07 10h às 12h.  

Contribuições:  

Em relação ao item 10.5 do Relatório Consolidado de Estudos de viabilidade é 

importante dizer que a construção de lava-jatos nas áreas da super-quadras 

residências ou adjacências como propôe fere o tombamento de Brasília.  

Existe problemas na concessão de "pequenos varejos" item 10.6, que pelo 

tombamento da cidade deveriam estar circunscritos na área comercial. Também falta 

especificação de que itens tratam para uma concessão pública;  

Quanto ao item 10.6 existe um equívoco na análise de que o transporte motorizado 

individual afeta o transporte público, haja vista que a concessão de transporte público 

em nossa cidade privilegia uma oligopolizada que tem se caracterizado por oferta 

serviços de baixa qualidade para o usuário, prova disso é a existência de transporte 

clandestino que os cidadãos que se deslocam das cidades satélites ao plano piloto;  

Item 14.2 ao colocar as vagas existentes nas adjacências dos prédios como 

estacionamento rotativo na zona verde onera os cidadãos que se deslocam às 

mesmas já que as mesmas são públicas que sequer fazem parte do condomínio dos 

prédios .  

Item 15.1.1. A proposta da relação uma vaga por apartamento desconsidera que as 

mesmas estão sob área pública o que induz mecanismos que oneram o cidadão 

residente nas quadras com a confecção do "cartão morador", citado na página 22. 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 
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Foram acatadas sugestões para excluir o “Espaço Lavador”, pois atualmente o serviço 
de lavagem é feito de forma mais eficiente com equipamento itinerante. 
Todas as intervenções devem respeitar a legislação e as normas vigentes, bem como 
o tombamento urbanístico, cabendo à concessionária a obtenção das licenças 
ambientais, certidões, alvarás e autorizações necessárias para a implantação dos 
estacionamentos, conforme cláusula 8 da minuta de Contrato de Concessão.  
Com relação às quadras residenciais, destaca-se que o Projeto prevê cobrança 

apenas em horário comercial e isenção para moradores, com objetivo de inibir “áreas 

de fuga, ou seja, que automóveis estacionem nas quadras residenciais para acessar 

as comerciais, como já ocorre hoje em muitas quadras. 

 
Nº: 223g 
NOME DO CONTRIBUINTE: João Amaral de Medeiros   

CONTRIBUIÇÃO 
Caros Senhores, 

Estamos pasmos ante essa punhalada que o Governo Ibaneis está desferindo contra 

a população do Distrito Federal. 

Somos radicalmente contra. 

Isto parece mais um pesadelo em meio à pandemia da COVID-19. 

Pelo amor de Deus, que sejamos livrados de mais essa desgraça. 

Alguém faça algo em contrário, por favor, ou o próprio Deus terá que fazer. 

João Amaral de Medeiros  

Morador da Asa Norte  

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 224g 
NOME DO CONTRIBUINTE: João Felipe Láuar   

CONTRIBUIÇÃO 
Isso é um crime contra a população 

Não existe transporte público de qualidade, somos tratados como lixo dentro dos 

ônibus, pagando tarifas absurdas e andando como sardinhas. 

Pagamos uma das maiores taxas de IPVA do país e ainda querem outra forma de nos 

tirar dinheiro? Não pensam na população, não pensam no bem coletivo, não pensam 

em nada além do bolso de vocês. É o maior absurdo que já vi. O trabalhador que 

quiser ter um mínimo de conforto em seu deslocamento, vai ter que gastar 20 reais 

por dia? Se for um profissional da saúde vai ter de gastar 50? A troco de que? Se tiver 

de comprar itens, ir ao comércio, se obrigar a ir de ônibus e não ter onde levar as 

coisas. Pensaram nisso? Consideravelmente irá diminuir o desejo do consumidor de 
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ir até o comércio. Vocês são uma vergonha, me arrependo do voto que dei, pensei 

que haveria um governo minimamente decente. Mas vejo que estou enganado.  

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 226g 
NOME DO CONTRIBUINTE: João Paulo Igreja   

CONTRIBUIÇÃO 
Nas perguntas e respostas da página da Zona Verde a SEMOB mente dizendo que a 

população concorda com a implantação desse PROJETO ABSURDO! 

A população do DF NÃO quer Zona Verde!!! A população quer mais transporte público 

e de qualidade antes de se pensar em cobrar por estacionamento público. 

Se houve alguma pesquisa, ela não tem qualquer representatividade. Foi feita às 

escondidas. Eu nunca fiquei sabendo de qualquer pesquisa sobre isso, mesmo 

acompanhando com frequência o noticiário do DF. 

ENGAVETEM ESSE PROJETO IMEDIATAMENTE!!!! 

João Paulo 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 227g 
NOME DO CONTRIBUINTE: João Paulo Leal    

CONTRIBUIÇÃO 
 
Na minha opinião cobrar estacionamento em área residencial é uma medida 

descabida e que não se encontra medida semelhante em nenhuma cidade brasileira.  

Para que uma possível fuga dos motoristas das áreas comerciais para o interior das 

quadras residenciais vejo como solução a implantação de tag's nos veículos dos 

moradores. Essas tag's seriam instaladas no painel e isentariam os motoristas das 

cobranças.  

Poderia até ser feita uma cobrança anual pelas pelo valor de R$100,00 por exemplo. 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. O Projeto prevê isenção para os moradores. A 
isenção se dará diretamente pelo sistema/aplicativo, sem necessidade de instalação 
de equipamentos nos veículos. 
 
 
Nº: 228g 
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NOME DO CONTRIBUINTE: Jofre Marinho de Andrade   

CONTRIBUIÇÃO 
Infelizmente o consumidor tem que pagar mais uma taxa de estacionamento, fora os 

tributos e contribuições sociais que já pagamos. 

E agora estão invadindo até os estacionamentos dentro das quadras, o que considero 

um absurdo e uma falta de respeito muito grande com quem já paga uma infinidade 

de tributos e contribuições sociais. 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 229g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Jorge Daniel Andrade Moyses  

CONTRIBUIÇÃO 
 

Bom dia 

Sou sindico do bloco H da sqs 312 e gostaria de saber se as areas internas das 

residencias serao cobradas estacionamento pois nosso bloco nao possui garagem 

Cordialmente 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
Com relação às quadras residenciais, destaca-se que o Projeto prevê cobrança 

apenas em horário comercial e isenção para moradores, com objetivo de inibir que 

automóveis estacionem nas quadras residenciais para acessar as comerciais, como 

já ocorre hoje em muitas quadras. 

 
Nº: 230g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Jorge Poubel  

CONTRIBUIÇÃO 
 
Boa tarde, 

Mais uma vez o governo inventa uma novidade, sem resolver problemas antigos. Por 

que nao melhorar primeiro o transporte publico e, depois, tendo um transporte de boa 

qualidade, obrigar os motoristas a usá-lo? 

Fazer bolsões de estacionamento interligados com a zona central e etc. 

Obrigado 

 
RESPOSTA 
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A SEMOB agradece a manifestação. Destaca-se que o Projeto prevê a construção de 
16 bolsões junto a estações do Metrô e BRT, com isenção do estacionamento para 
quem utilizar o transporte público. 
 
Nº: 231g 
NOME DO CONTRIBUINTE: José Dornelas   

CONTRIBUIÇÃO 
Sou contra o projeto zona verde 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
 
Nº: 229g 
NOME DO CONTRIBUINTE: José Henrique Matias  

CONTRIBUIÇÃO 1 
 
Olá, boa noite. Tudo bem? 

Fiquei com uma dúvida sobre este projeto.  

Sou mineiro e moro em Brasília faz 3 anos. Meus pais tem o costume de me visitar e 

vêm de carro, ficando em média 3 dias. Na reportagem que vi sobre a cobrança de 

carros estacionados no plano piloto, não fala sobre estes visitantes. 

Vocês pensaram em algo do tipo? Meu prédio não tem garagem nem para o meu 

carro, quem dirá para visitantes. Penso que seja uma boa levarem isto em 

consideração. 

Atenciosamente, 

  José Henrique Matias 

  Coordenador de Comunicação e Eventos 

 
CONTRIBUIÇÃO 2 

  

Se meus pais ficam aqui três dias e eles estão considerando cobrar de 9h às 20h, são 
11h/dia. Teria um gasto de R$165 pra deixar o carro estacionado na rua. 
Então vale a pena vocês verificarem como seria este processo. Pois é um gasto 
desnecessário para alguém que está visitando a cidade para visitar família. 
 

  José Henrique Matias 

  Coordenador de Comunicação e Eventos 
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RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 
Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 
 
Nº: 230g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Jose Leomar Adelino Adelino   

 
CONTRIBUIÇÃO 
Absurda essa proposta de zona verde residencial! Só gestor maluco pra fazer essa 

proposta. Já pagamos impostos caríssimos em Brasília.  

Primeiramente,  o GDF tem que oferecer transporte público de qualidade; depois, e 

somente após a consolidação dessa qualidade, criar o zona verde nas áreas 

comerciais onde há demanda maior que vagas. Assim o cidadão usa o carro por 

opção, pois tem o transporte coletivo de qualidade. Fora desse contexto, sou contra a 

implantação do zona verde. Leomar  

RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 231g 
NOME DO CONTRIBUINTE: José Lima Simões 

CONTRIBUIÇÃO 
 
1) Segundo o CTB, a autoridade competente para gerenciar estacionamentos 

rotativos, é o órgão de trânsito, no caso o DETRAN-DF. 

2) A diretriz de incluir as áreas residenciais precisa ser melhor detalhada, pois o CTB 

proíbe a reserva de vagas para veículos comuns em áreas públicas. 

3) Do ponto de vista político, a adoção do modelo em áreas não congestionadas, pode 

trazer inúmeras contestações. 

 

José Lima Simões 

 
RESPOSTA 
 
A SEMOB agradece a manifestação. 
Será aprofundada a avaliação jurídica pela PGDF, também em relação a eventuais 
conflitos de competência. 
O projeto não prevê reserva de vagas. 
O projeto é técnico e tem lastro na Política Nacional de Mobilidade Urbana e no Plano 
Diretor de Transporte Urbano e Mobilidade do DF. 
 
Nº: 232g 
NOME DO CONTRIBUINTE: José Ricardo Cavalcanti de Lima   

CONTRIBUIÇÃO 
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Boa tarde, sou morador da asa sul, e percebo que a questão dos estacionamentos 

públicos não é fácil de resolver, uma vez que envolve toda uma população com 

pensamentos diversos.  

Minha sugestão é que fosse cobrado de cada carro que entra no Plano Piloto um valor 

que permitiria a todos estacionarem "sem pagar", ( Ex. cada vez que um morador de 

Taguatinga vier para Asa Sul será cobrado um valor x que lhe dará direito a usar os 

estacionamentos públicos no Plano Piloto,acredito que todos os carros que chegam 

ao Plano em algum momento irão estacionar). 

No meu caso, como meus filhos estudam no Setor Policial Sul, toda que vez que deixar 

eles na escola e voltar para a Asa Sul eu pagaria o valor, ou seja, mesmo morando 

na Asa Sul eu também pagaria. 

Essa sugestão está baseada em um sistema de cobrança de "pedágio" usado em 

Santiago no Chile. 

Infelizmente só percebi que hoje termina o prazo para enviar sugestões, o que me 

impediu de fazer um estudo sobre como é usado esse sistema na cidade Chilena. 

RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. A legislação atual do Distitro Federal não permite 
a cobrança de pedágios, o que inviabiliza a alternativa sugerida. 
 
Nº: 233g 
NOME DO CONTRIBUINTE: José Urbano Duarte Junior   

CONTRIBUIÇÃO 
Não existe necessidade de cobrança para incentivar transporte público ou garantir 

rotatividade de vagas. 

Nos Estados Unidos vários lugares tem estacionando que simplesmente limitam a 

quantidade de tempo que você ficar parado. Se você ficar mais, você é multado. 

Vou mandar fotos de estacionamentos em que placas limitam estacionamento em 

uma região por horas ou minutos. Isso limita que as pessoas vá trabalhar de carro e 

garante a rotatividade. 

Você desce do carro coloca um papel dizendo q hora estacionou. Dado a informação, 

você tem alguns minutos ou horas pra sair da vagas. 

Existe regiões pagas, mas existem inúmeras vagas e cidades em que simplesmente 

é aplicado um limite de tempo não atrelado a custo para o usuário. 

Não aguentamos mais imposto.  

Por uma solução sem custo. 
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RESPOSTA 
 
A SEMOB agradece a contribuição. 
Note que a multa é muito mais onerosa do que a cobrança de R$ 2,00 por hora. 
 
Nº: 234g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Josiel da Mota Nazareno   

CONTRIBUIÇÃO 
 
Boa tarde, Estritamente contra 

Att, Josiel da Mota Nazareno  

RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 235g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Julia Sotelino    

CONTRIBUIÇÃO 
Sou completamente contra a esse projeto de cobrança de vagas e acho ele bem 

abusivo para Brasília. Tinha que se ter vergonha de propor um projeto desse em plena 

pandemia. 

A desculpa que foi dada é que seria para “incentivar” o uso do transporte público? Que 

transporte público? Brasília tem um dos piores transportes públicos, um metrô que 

não chega nem na Asa Norte, rede de ônibus precária,... 

As cidades onde existe esse tipo de cobrança, são locais que tem um transporte 

público excelente e faltam vagas de estacionamento público. Aqui não tem nenhuma 

coisa nem outra. Eu já morei em SP e no Rio, tinha carro, mas muitas vezes usava 

ônibus e metrô pois preferia e tinha essa opção. Aqui não se tem essa opção, 

dependemos de carro para morar em Brasília. Não acho que faltam vagas, se 

comparado com as outras cidades, aqui tem muitas vagas disponíveis o que falta é 

um transporte público decente. 
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O real objetivo desse projeto absurdo é tirar mais dinheiro do contribuinte e vão lucrar 

muito, pois existem muitas vagas em Brasília. 

Eu como autônoma, dificilmente continuarei morando em Brasília após esse projeto, 

pois o custo de vida aumentará muito já que se depende totalmente de carro para 

morar nessa cidade. Assim como eu, isso deverá também acontecer com muitas 

outras pessoas. 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 236g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Juliana Quirino   

CONTRIBUIÇÃO 
Boa tarde. Gostaríamos de expor nossa opinião sobre o projeto Zona Verde, cuja 

audiência pública ocorrerá hoje 31/07/2020 às 10h.  

Primeiramente, é uma proposta inoportuna e incoerente com o momento que o DF 

vive em razão da pandemia pelo Covid-19. As orientações dos órgãos locais de 

federais de saúde são para usar máscaras, ficar em casa (quem puder) e, portanto, o 

uso de veículos particulares tem ajudado a lidar com esta questão de saúde pública 

(evitando a aglomeração própria do transporte público). O momento agora não é 

oportuno para essa discussão.  

Além disso, o teor da proposta em si é ultrajante por várias razões que exponho a 

seguir. 

A imensa maioria da população do DF, a quem o governo local deve servir, é contrária 

a esse projeto e isso é de muito fácil verificação. Basta fazer uma pesquisa séria e 

honesta com sua população. Os brasilienses estão cansados de ser onerados, e 

agora isso atinge seu direito constitucional e fundamental mais básico. Estamos 

falando do direito de ir e vir, direito de locomoção, resguardado no art. 5º, XV, da Carta 

da República. Sim, essa medida do governo gerará - sem nenhuma justificativa 

verdadeira e plausível - uma obrigação financeira para que a população possa gozar 

do direito de se locomover, de transitar livremente por sua cidade. Sim, a cobrança de 

valores impedirá  muitas pessoas de circular livremente por sua Brasília, cidade 

especialmente projetada para ser de "livre acesso". Importante ainda lembrar que 

muitas residências do plano piloto e sudoeste sequer têm garagem e, portanto, teriam 

de pagar pela sua permanência em seu bloco/quadra caso tenham mais de um 

veículo. Um completo absurdo! 

Parece que o intuito do projeto é meramente econômico, apesar de declarar que é 

"estimular o transporte coletivo". Pergunta-se, com base nesse objetivo não seria 

melhor, antes de outras medidas, tornar esse transporte mais atrativo e eficiente para 

estimular seu uso? A realidade é que o transporte coletivo no DF é caro, insuficiente 

e de má qualidade. Então, deve o povo brasiliense deixar de possuir seu carro para 
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usar esse tipo de transporte? Pode-se dizer que, nessas condições somente aqueles 

que não tem outra opção é que acabam usando o transporte coletivo.  

Além disso, será realizada licitação para uma empresa administrar essas vagas, fazer 

a manutenção dos espaços e construir mais vagas. Isso simplesmente não faz 

sentido. Não faz sentido que o que hoje é público e de uso comum do povo seja 

repassado a uma empresa privada para administrar o espaço, cobrando dos seus 

moradores valores que antes não eram cobrados, sem atribuir melhoria considerável 

a população e destinando parte dos valores arrecadados a previdência dos servidores 

do DF! Isso simplesmente não faz sentido e se mostra um verdadeiro vilipêndio do 

bem público para favorecer interesses alheios. 

Outro argumento sem sentido é dizer "quando a gente coloca a cobrança na área 

comercial, pode ter uma fuga para a área residencial. E aí prejudica os moradores. 

minha preocupação é proteger os moradores".  Essa foi a fala do secretário de 

Transporte e Mobilidade, Valter Casimiro, é ilógica e sequer encobre a intenção de 

arrecadar sem se importar pelo bem da população brasiliense. Pergunta-se: como 

dizer que quero proteger seu espaço se cobro por seu uso inclusive do dono que 

possui mais de um veículo? É provável que se reduzirem o valor da cobrança nas 

áreas comerciais ou pensarem em outras alternativas com estudos técnicos, 

encontrem uma alternativa coerente com o que desejam e não prejudiquem 

sobremaneira os brasilienses.  

Enfim, esse projeto é muito mal quisto pela população brasiliense e esperamos que 

não siga adiante com o texto que agora está. Se prosseguir, medidas judiciais serão 

demandadas.  

Esperamos ter contribuído nesta reflexão. Atenciosamente. 

Juliana Quirino, Priscila G. Louly, Ana Carolina Almeida, Renata Carvalho, Rosana 

Alcantara, Elaine F. Lima. 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 
Não há restrição ao direito de locomoção pela cobrança de serviços públicos, a 
exemplo das tarifas de transporte urbano, aeroportos e pedágios. 
 
Nº: 237g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Júlio Carneiro   

CONTRIBUIÇÃO 

Boa tarde. Sou Julio Carneiro. Vejo graves distorções na proposta de estacionamento 
pago. Criam uma cidade para carros e uma centralidade absurda e agora querem 
cobrar das pessoas que dependem dessa centralidade e do carro. A fila de carros que 
se desloca todos os dias das satelites para o Plano Piloto indica sobre quem vai recair 
a culpa pela falta de planejamento.  
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Porque não investir na cidade multicêntrica com bons e resolutivos equipamentos tb 
nas periferias do DF e um plano de desenvolvimento econômico inteligente e que fixa 
as pessoa em seus bairros? Tb isso é válido para os investimentos em escolas e 
espaços culturais dignos. A periferia poderia viver vem melhor e sobraria espaço no 
Plano Piloto. Visitem Medellin e Bogotá.  

RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 238g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Júlio de Castilhos M. Machado    

CONTRIBUIÇÃO 
Júlio de Castilhos: Bom dia! É com muita satisfação que recebo esse projeto. Nossa 

Brasília não pode viver no atraso. Urge que se implante, com a maior celeridade o 

"Zonas Verdes". O espaço público não pode ficar na mão de uns poucos que "chegam 

mais cedo". Com essa política arcaica alguns são beneficiados, em prejuízo da 

maioria, do comércio, dos serviços, enfim, de tudo o mais. Precisamos democratizar 

o uso desses espaços, propiciando a melhoria geral do trânsito. Com isso, certamente 

estaremos melhorando sobremodo a qualidade de vida dos brasilienses. Há um ranço 

na sociedade, que não permite a muitos não enchergarem os benefícios do progresso. 

Retirar as pessoas da zona de conforto, mesmo que seja para melhorar-lhes a vida, 

sempre gera reações adversas. Mas vamos em frente que, ao final, todos conseguirão 

ver e desfrutar dos benefícios do progresso. Parabéns. 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 239g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Julio Moreira    

CONTRIBUIÇÃO 
Prezados, primeiramente, poderiam fazer uma pesquisa sobre a necessidade de uma 

Câmara Distrital no DF. Eu, particularmente, acredito que o custo/benefício para a 

população do DF não é nada bom. 

At, 

Júlio  

RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 240g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Junio Cesa   

CONTRIBUIÇÃO 
Sobre a cobrança nos estacionamento em Brasília não é viável, por ter um transporte 

ineficaz que não atende a demanda da população, vias estreitas que não suporta a 
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quantidade de veículos e os impostos que e altíssimos cobrados sobre os veículos e 

principalmente o combustível caríssimo, e o que mostra essa cobrança e uma punição 

por se locomover dentro da Cidade.  

O projeto teria que visar outros meios de transporte para diminuir a quantidade de 

veículos circulando nas vias do DF trazendo qualidade de vida e segurança na 

cidade.   

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 241g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Júnior Brandão  

CONTRIBUIÇÃO 
 
Considerações sobre o pior projeto da história de Brasília: 

1. O projeto deveria ser somente em área comercial e NUNCA em área 

residencial penalizando os moradores do Plano; 

2. Há claramente uma discriminação já que somente parte da população será 

atingida; 

3. Tenho uma filha pequena e não posso me dar ao luxo de não ter carro, eu e 

minha esposa trabalhamos fora e em lugares diferentes, teremos que pagar 

por isso; 

4. Valores absurdos, quase R$ 6000,00 por ano por carro; 

5. Obrigação de retirar o veículo de 2 em 2 horas não faz sentido; 

6. O horário ser até as 20 mostra que o não beneficia a população, somente a 

arrecadação fácil do governo; 

7. Pago vários impostos e essa imposição é mais uma que demonstra que o 

governo so pensa em arrecadar ao invés de melhorar o transporte público; 

8. Não tem metrô na Asa Norte e ainda se tivesse não poderia ser utilizado pq 

os estacionamentos ao redor tb serão cobrados; 

9. No caso de furto, roubo ou qualquer dano o governo não vai pagar o prejuízo; 

Onde moro tem vagas de sobra demonstrando que não tem a necessidade de 
cobrança. 
 
São alguns motivos lembrados somente agora e que são mais que motivos 

suficientes para que não aprovem essa aberração. 

Meu círculo de amigos, trabalho e família dizem que se isso acontecer jamais votariam 

neste governador. CUIDADO!!!! 

Juro, nunca vi um projeto tão sem propósito em toda minha vida. 

Enfim, que isso não passe de um erro a tempo de ser corrigido. 

Sem mais, 
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Wilson 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 
Com relação às quadras residenciais, destaca-se que o Projeto prevê cobrança 

apenas em horário comercial e isenção para moradores, com objetivo de inibir que 

automóveis estacionem nas quadras residenciais para acessar as comerciais, como 

já ocorre hoje em muitas quadras. 

Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 
Foram acatadas sugestões para reavaliar valor das tarifas e permanência máxima. 
 
Nº: 242g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Jussara de Araujo Leal Ferreira   

CONTRIBUIÇÃO 
 
Boa noite, senhores 

Sugiro prioritariamente: 

Realizar plebiscito com a população do DF sobre o assunto, principalmente quanto à 

cobrança de vagas nas quadras. Pessoalmente acho um absurdo!!! 

     Sugestões:  

1 - Antes de se pensar em cobranças de vagas de estacionamento (colocando o carro 

na frente dos bois ou começar de trás para frente), que tal oferecer um serviço decente 

e digno de transporte público à toda população do DF. Atualmente sabemos que a 

oferta e qualidade são deploráveis. Principalmente em plena pandemia do COVID-19 

onde a população vem sendo tratada com total descaso (ônibus lotados, filas enormes 

sem guardar a devida distância protocolar), como se tudo estivesse normal. 

2 - Aumentar o alcance do metrô para Asa Norte, Gama, Santa Maria, Recanto das 

Emas 

3 - Não cobrar estacionamento nas estações do metrô. Se a pessoa deixou o carro 

ali, para andar de metrô e diminuir o gasto, tráfico, poluição vai ser taxado por isso? 

4 - Não cobrar estacionamento nas Universidades públicas. 

5 - Não cobrar estacionamento em órgãos públicos sabidamente de atendimento 

demorado, onde 2 horas não dá nem para começar. 

Tenho esperança que os técnicos que estão analisando esta questão tão polêmica, 

tenham discernimento e empatia, se colocando, antes de mais nada, no lugar das 

pessoas que terão que gastar muito para trabalhar (p.e. um estofador, um marceneiro, 

uma massagista carregando uma maca, um fisioterapeuta, técnicos em geral - fogão, 

geladeira, ar refrigerado...). Cada lugar que eles forem visitar vão ter que pagar 

estacionamento????? Ninguém sobreviverá a já difícil economia desse país. 
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E digo mais: eu posso pagar, apesar de achar que tudo isso é um abuso contra todos 

os cidadãos do DF, mas penso em quem não pode ou tem poucas condições. 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 
A legislação não prevê plebiscito neste caso. 
O projeto não será implementado durante a pandemia. 
O Projeto prevê a construção de mais de 6000 novas vagas de estacionamento junto 
às estações de Metrô e BRT, nos setores Ipê Branco, sem cobrança de 
estacionamento para quem utilizar o transporte público no mesmo dia. Será o único 
sistema de integração tarifária entre automóvel e transporte público que se tem 
notícia. 
Não há universidade pública abrangida no projeto. 
Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

A maior parte dos serviços públicos podem estão disponíveis em estações ou em suas 
proximidades, como o Na Hora. Outros estão em locais em que não se prevê 
cobrança. 
 
Nº: 243g 
NOME DO CONTRIBUINTE:  Jussemara Tolentino 

CONTRIBUIÇÃO 
 
Sou totalmente contra o Estacionamento Rotativo. A área dos estacionamentos 

abertos são públicas. 

Se querem cobrar estacionamentos que construam estacionamentos privados 

subterrâneos. 

 

Jussemara Tolentino 

RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
Importa diferenciar público de gratuito. 
 
Nº: 243g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Kardek Luis Credi Dio   

CONTRIBUIÇÃO 
 
Sugiro que, com parceria dos órgãos de fiscalização (DETRAN – SETRAN – 

DENATRAN) que tem acesso ao histórico de cada veículo, como endereço e nome 

do proprietário, estude um termo no projeto em emitir um selo de identificação de área 
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no veículo, trabalhando em parceria com síndicos de condomínios principalmente nas 

regiões onde há prédios sem garagens como por exemplo, Cruzeiro e Plano piloto 

(região das 400), onde o proprietário do veículo reside ou está estabelecido para que, 

os proprietários de veículos não venha ser penalizado pela cobrança de um espaço 

onde já é taxado através do imposto de circulação de veículos ( Licenciamento) - e 

que, os recursos arrecadados pela cobrança sejam direcionados também para 

concertos e conservação de calçadas, sinalização, concertos e conservação de 

ciclovias, educação e fiscalização do projeto. 

 
RESPOSTA 
 
A SEMOB agradece a contribuição. 
Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 
O controle será digital, por câmeras com tecnologia para leitura de placas (OCR), sem 
necessidade do selo. 
Com relação à destinação dos recursos, foram acatadas as contribuições, conforme 
item 2.2 deste Relatório, para que se proponha adequação da legislação distrital à 
Política Nacional de Mobilidade Urbana de forma que os recursos arrecadados em 
concessões de mobilidade sejam direcionados a investimentos no próprio sistema de 
mobilidade. 
 
Nº: 244g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Larissa Sá Freire Militão   

CONTRIBUIÇÃO 
 
Sou totalmente contra a concessão dos estacionamentos rotativos. Não há nenhuma 

contrapartida para nós, moradores.  

Moro no sudoeste e não tenho a opção de utilizar transporte público porque não tem 

metrô e não tem ônibus para onde eu trabalho, por isso preciso utilizar o meu carro. 

Meu prédio não tem garagem e eu moro com outra pessoa que também possui carro 

porque não tem como se locomover de transporte público. Então teria que pagar o 

valor de outro carro? Isso é totalmente injusto. Vou fazer compras no   supermercado 

e preciso pagar gasolina + estacionamento? Sendo que é um local público? Fora que 

não há uma contrapartida de segurança pois, se arrombarem o meu carro, quem 

pagaria seria eu.  

Isso é um absurdo conosco, que pagamos muitos impostos e ainda precisamos pagar 

essas quantias por fora. Já pagamos IPVA dos carros para poder ter acesso a ruas 

com asfalto de qualidade. Pagamos IPTU e demais impostos também. É uma 

cobrança extra com nenhuma contrapartida para o cidadão. Sou totalmente contra. 

RESPOSTA 
 
A SEMOB agradece a manifestação. 
Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 
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Nº: 245g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Laura Nunes de Lima   

CONTRIBUIÇÃO 
 
Sobre o projeto da Zona Verde, gostaria de pontuar que a proposta não representa 

melhora no problema de mobilidade do Distrito Federal, notadamente no Plano Piloto. 

É preciso lembrar que a Asa Norte não é contemplada pelo metrô. Além disso, o 

transporte coletivo do DF apresenta, há algum tempo, problemas de lotação e 

equipamento antigos. Por fim, não me aparenta justo cobrança de estacionamento de 

moradores das quadras residenciais, principalmente naquelas quadras em que os 

prédios não possuem garagem própria. 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 
Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 
 
Nº: 246g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Leandro Aragão Nunes 

CONTRIBUIÇÃO 
 
Prezados,  

Se o secretário de mobilidade for trabalhar de ônibus eu posso ir também !!  Esse 

negócio do estacionamento e palhaçada  

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 247g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Leandro Padua  

CONTRIBUIÇÃO 
 
Prezados,  

 

Bom dia!  

Cumprindo o prazo para sugestões, informo que minha família e eu somos 

veementemente contrários à implantação desse projeto nesse momento, pelos 

motivos expostos: 

1 - Estamos num momento de grave crise econômica, motivado pela pandemia, com 

várias posições de trabalho e empregos perdidos. As pessoas que mantiveram seus 

postos de trabalho perderam poder de compra e não há condições financeiras de 

arcarmos com mais um gasto para o governo, além dos muitos tributos que pagamos, 

como o próprio IPVA.  
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02 - Moramos na região norte de Brasília e trabalhamos na Asa Norte. Nesses locais 

não existe metrô, nem VLT, apenas ônibus velhos, em poucas quantidades, lotados e 

que não cumprem horários regulares. A única opção que temos é usarmos nosso 

único veículo particular para conseguirmos trabalhar. Antes de vocês pensarem em 

cobrar por estacionamento, precisam melhorar substancialmente o transporte público 

no DF todo.  

03 - Saliento que o Governador e seus secretários foram eleitos/escolhidos para 

representar o interesse majoritário da população e não agir em interesses próprios. Já 

está nítido que a maioria das pessoa é contrária a esse projeto nesse momento. Se 

houver competência para ajustar e ampliar primeiro o transporte público com 

qualidade e preço justo, depois poderemos perfeitamente discutir esse assunto de 

cobrança por vagas.  

04 - Nosso prédio, totalmente regularizado e com impostos pagos corretamente, não 

tem estacionamento, logo somos obrigados a estacionar o carro diariamente no 

estacionamento público em frente dele. Será inviável e descabido pagarmos pra 

estacionar numa situação dessas.  

05 - Se a cobrança por hora dos 05 reais fosse aprovada na asa norte, por dia o gasto 

seria de 40 reais em média, e cerca de 900 reais por mês. Isso é inviável e 

completamente abusivo.  

06 - Recentemente o governo gastou milhões com a expansão e reforma do trecho de 

saída norte, no fim do Eixão, com a justificativa de auxiliar a locomoção das pessoas, 

visto que é uma região prejudicada pela falta de opções de transporte público.  

Esperamos ter fundamentado bem as condições e o posicionamento e aguardamos 

algum tipo de retorno de vocês.  

Inferimos que qualquer tentativa de implantar esse projeto de cobrança, sem os 

ajustes prévios aqui elencados, gerará grave desconfiança das pessoas em relação 

aos responsáveis, inclusive a respeito da lisura, real intenção e destinação dos valores 

arrecadados com essas cobranças.  

Vocês precisam ajudar a população e não criar mais problemas e dificuldades para as 

pessoas se locomoverem. 

Pela atenção, agradeço.  

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 
Foram acatadas sugestões para reavaliar valor das tarifas e permanência máxima. 
 
Nº: 248g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Leandro S Batista   

CONTRIBUIÇÃO 
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Prezados e um absurdo cobrar estacionamento nas comercias e quadras do plano 

piloto., Chega de mais impostos governador. 

RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 249g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Leda Flora   

CONTRIBUIÇÃO 
 
Sou absolutamente contra a cobrança de estacionamentos. Ainda estamos vivendo 

uma pandemia, todos nós com menos recursos, e vcs ainda inventam para ganhar 

nas nossas costas? Que falta de respeito! 

Só servirá para vcs levarem a sua parte, benefício para a população, nenhum. 

RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 250g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Lêda Viana  

CONTRIBUIÇÃO 
 
Não concordo com mais essa exploração em cima de uma população tão marcada 

por impostos. O Deputado que votar a favor vai receber a resposta nas urnas. 

RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 251g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Leidiane Boaventura   

CONTRIBUIÇÃO 
 
Bom dia, meu nome é Leidiane, sou moradora da 205 sul e sou CONTRA o Projeto 

Zona Verde.  

Nenhum dos argumentos expostos são válidos!  

Durante o horário comercial, as vagas residenciais são opções sim pra quem precisa 

ir ao comércio das quadras, sempre foram, e ninguém "é obrigado" a estacionar 

irregularmente! Eu nunca precisei estacionar irregularmente e consigo executar as 

minhas atividades quando preciso ir ao comércio de quadra!! 

Moro em uma das quadras mais movimentadas da asa sul, e durante o dia, horário de 

funcionamento do comércio, os moradores estão fora de casa, no trabalho, e as vagas 

ficam disponíveis. 

É UM ABSURDO TAXAR AS VAGAS RESIDENCIAIS!!! Isso quer dizer que nenhum 

morador vai poder receber visitas, familiares, amigos, sem que esses tenham que 

pagar estacionamento POR HORA??  
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"A zona verde deve cobrar por cerca de 100 mil vagas, desse total, 73 mil serão em 

áreas residenciais". Onde esse projeto resolve o problema de falta de vagas pro 

comércio e para as áreas comerciais?? Não vejo nenhuma proposta de CRIAÇÃO de 

vagas! Somente aumenta a arrecadação para Governo! 

Todos os estacionamentos em Brasília podem ter a reserva de vagas pra deficientes, 

idosos e deficientes, se for do interesse do Governo! Aqui na minha quadra tem, 

porque não pode existir em todos os estacionamentos?? 

Se o transporte público fosse uma opção válida, como vocês estão argumentando que 

será incentivado, já seria uma opção dos habitantes da cidade!! Mas como optar por 

um transporte público com pouca oferta, má qualidade e caro?!?! 

No centro de Brasília, área mais movimentada durante o horário comercial, podem ser 

criados estacionamentos rotativos, PRA QUEM QUISER PAGAR, 

ou estacionamentos VERTICAIS, como existem em grandes cidades, em São Paulo 

e Rio de Janeiro, usando as cidades que vocês citaram! 

Qual é a diferença entre pagar mensalmente por um estacionamento rotativo e pagar 

por uma vaga na rua??? Pagar por hora, por uma vaga de deveria ser pública, sai 

muito mais caro para o cidadão!! E aqueles que não podem se dar ao luxo de pagar 

esses valores?? O comércio vai perder mais clientes dessa forma! 

Sabemos que essa verba arrecadada não será destinada para melhorias em vias 

públicas! Assim como hoje os recursos não são destinados corretamente! Convivemos 

em Brasília com vias públicas esburacadas, obras mal feitas, postes com luzes 

queimadas...   

Por todo o exposto na Audiência Pública, EU SOU CONTRA O PROJETO ZONA 

VERDE! 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 252g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Leila Macedo   

CONTRIBUIÇÃO 
 
Boa tarde! Um absurdo a cobrança de estacionamento nas quadras residências no 

plano piloto. Nas areas comerciais é até comprenssível. Os prédios de Brasília 

dificilmente tem mais de um garagem ou até nesmo uma única garagem. Isso é 

constitucional? Qual o amparo legal para tamanho absurdo. 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 
O projeto tem lastro na Política Nacional de Mobilidade Urbana e non Plano Diretor de 
Transporte Urbano e Mobilidade do DF. 
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Nº: 253g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Leonardo Ribeiro   

CONTRIBUIÇÃO 
 
Absurdo ter que pagar em quadra residencial! 

RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 254g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Liana Mattos de Mello Tavares   

CONTRIBUIÇÃO 
 
Li a proposta e fiquei estarrecida!! Não faz sentido algum cobrar estacionamento dos 

moradores nas quadras residenciais. Todos sabem que a maior parte das famílias tem 

mais de 1 carro por unidade. Seria uma extorsão! 

Um dos argumentos que ouvi de representantes do GDF foi de que a cobrança de 

estacionamento em quadras residenciais seria para evitar que as pessoas fujam de 

pagar pelas vagas nas áreas comerciais. Ora, também é de conhecimento de todos 

que as quadras comerciais não têm vagas suficiente para atender às pessoas que 

precisam resolver coisas no comércio. Não procede o argumento. 

No plano original de Brasília, cidade tombada pela UNESCO, a ideia de as quadras 

residenciais terem somente uma entrada e saída é para preservar os moradores e 

diminuir o fluxo de veículos. 

A cidade não foi planejada para ter o número de carros existentes na atualidade. 

Muito melhor seria investir no transporte público!!! Isso sim faria sentido! 

A proposta não atrela a arrecadação com o valor do estacionamento a investimentos 

no transporte público. O valor que seria repassado para o GDF é muito baixo 

privilegiando, mais uma vez, o setor privado. 

Não sou contra cobrança de vagas em áreas comerciais, como já é feito em várias 

cidades no Brasil. Mas cobrar de moradores é um disparate!! 

 
RESPOSTA 
 
A SEMOB agradece a manifestação. 
Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 
Com relação à destinação dos recursos, foram acatadas as contribuições, conforme 
item 2.2 deste Relatório, para que se proponha adequação da legislação distrital à 
Política Nacional de Mobilidade Urbana de forma que os recursos arrecadados em 
concessões de mobilidade sejam direcionados a investimentos no próprio sistema de 
mobilidade. 
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Nº: 255g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Liciane Quadrado de Moraes   

CONTRIBUIÇÃO 
 
Sou contra a cobrança dos estacionamentos nas quadras residenciais de Brasília 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 256g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Lilah Amorim   

CONTRIBUIÇÃO 
 
Esse é um projeto destinado a arrecadar recursos. Procurem outro meio, menos 

absurdo. 

Nas áreas comerciais das Asas Sul e Norte é desnecessário e vai atrapalhar o 

comércio, inclusive.  

Nas residenciais é inviável. Não é inteligente. Um verdadeiro absurdo! Inaceitável.  

Os que defendem essa insanidade, certamente NÃO conhecem Brasília e tampouco 

respeitam os encantos da cidade, e um deles é a liberdade de fazer atividades, 

compras, lazer, pelas quadras.  

Isso tem que parar!!!! Será um desastre para moradores e empresários.  

Proponham algo mais real, porque essa proposta é irreal. Insana!!!!!   

Uma verdadeira agressão a cidade e aos moradores! Uma violência!  

Não a zona verde!!!!!! 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 257g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Lilia Sueli  

CONTRIBUIÇÃO 
 
Bom dia! Acho até válido uma cobrança nas vagas públicas, mas esse valor de 5.00 

em algumas vagas, é inadimissivel. Muitos pais de família dependem do carro para 

trabalhar. Isso so perjudica os menos favorecidos, ja que os funcionarios com melhor 

poder aquisitivo, tem vaga privativa garantida nos locais de trabalho. 

RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 
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Foram acatadas sugestões para reavaliar valor das tarifas e permanência máxima. 
 
Nº: 258g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Liliam Vilas Boas Borges de Andrade   

CONTRIBUIÇÃO 
 
Um ABSURDO!!! 

Somos totalmente contra a esse projeto. 

Como podem querer cobrar dos estacionamento das áreas residências????  

O GDF NÃO oferece transporte público adequado. Em que mundo paralelo vocês 

moram pessoas? 

Nos condomínios caros, usando carros importados, com motoristas e tudo pago pelo 

povo né? Assim é fácil até marte. 

Quero vê tanto o Governador quanto os seus secretários andando nos horários de 

pico nos transportes públicos do DF. 

Depois de vê-los nos transportes públicos, quro vê antes de pensar em cobrar dos 

moradores para estacionar nas próprias quadras residenciais, um metrô de verdade q 

atenda toda Região Norte de Brasília. 

Então, depois de aumentar o número de ônibus, ter um metrô que atenda pelo menos 

70% da cidade, aí sim podem começar a pensar em um projeto de cobrança de 

estacionamento nas áreas comerciais cebtrais da cidade, não residrncial, não 

percebem que assim vocês estão incentivando a pessoa a ir ao shopping e não nos 

comércios locais das quadras? 

Quanta incoerência querer privatizar os estacionamentos das quadras residenciais. 

Ouve o povo que é quem paga as contas e quem sustenta vocês. Parem de trabalhar 

para as empresas, querem ficar ricos? Saiam do serviço público. 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 259g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Lincoln Carvalho   

CONTRIBUIÇÃO 
 
Boa tarde.  

 

Sou contra a cobrança de estacionamento em área residencial.  
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Como morador das quadras 400 (SQN 415 Norte), não tenho o privilégio de ter vaga 

em garagem. Sou obrigado a estacionar meu carro no estacionamento do meu bloco.  

Assim como diversas famílias que moram nas 400, é normal ter 2 ou 3 veículos. Como 

o transporte público não atende às necessidades da população, cada membro da 

família acaba precisando ter seu próprio carro.  

No dia em que o Governo estender o metrô até o fim da Asa Norte, obrigar as 

empresas de ônibus a prestarem serviço de qualidade com veículos novos e garantir 

a segurança e integridade física dos usuários de transporte público, aí sim poderemos 

discutir a ideia de se proibir os cidadãos de possuírem um automóvel. Porque, na 

prática, é isso que esse Projeto vai fazer. O preço de se ter um automóvel ficará 

impraticável com a cobrança dessas taxas.  

Isso tudo sem falar na destinação dessas verbas, sendo arrecadadas por particulares. 

O dinheiro será revertido em benefício à população, ou será incorporado ao lucro dos 

donos das empresas privadas de cobrança de estacionamento?  

O projeto de lei, da forma como está, não pode ser aprovado de forma alguma.  

Obrigado por sua atenção.  

 
RESPOSTA 
 
A SEMOB agradece a manifestação. 
Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 
Com relação à destinação dos recursos, foram acatadas as contribuições, conforme 
item 2.2 deste Relatório, para que se proponha adequação da legislação distrital à 
Política Nacional de Mobilidade Urbana de forma que os recursos arrecadados em 
concessões de mobilidade sejam direcionados a investimentos no próprio sistema de 
mobilidade. 
 
Nº: 260g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Lincon Santos da Silva   

CONTRIBUIÇÃO 
 
Prezados Senhores, 

Sou totalmente CONTRA a proposta de cobrança, e a cobrança em si, para os 

estacionamentos públicos do Distrito Federal, não importando onde. Neste momento, 

tal iniciativa se mostra puramente caça-níqueis, de cunho arrecadatório, simplesmente 

uma grande geradora de má publicidade para o Governo do Distrito Federal (GDF). 

Não é preciso ser urbanista nem especialista em mobilidade para saber que, para 

haver a imposição de cobrança do uso de vagas públicas em qualquer área 

habitacional ou comercial, do ponto de vista da probidade e da eficiência, é imperiosa 

a adequação do transporte público das regiões afetadas ANTES da ação -- e o GDF 

não consegue, ou não sabe, sequer fiscalizar os ônibus cheios que saem da 

Rodoviária do Plano Piloto. Um exemplo básico e superficial é o da linha 108.5, da 
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TCB, rumo ao Quartel General do Exército, com saídas entre 6h e 6h30 da manhã: o 

veículo parte de seu box com lotação total, ou seja, muitas pessoas de pé, mantendo 

contato físico involuntário, e o ônibus de vidros fechados. Estando numa época de 

pandemia, supõe-se que as aglomerações não deveriam ser permitidas, de acordo 

com Decretos do próprio Governo local. Assim, podemos imaginar como deve ser 

falho, como um todo, o serviço e a fiscalização de transporte coletivo para regiões 

mais populosas, em quaisquer horários – sem esquecer dos usuários de regiões onde 

há poucas linhas disponíveis (e até paradas de ônibus, cobertas ou descobertas), 

como o Park Way, localidade dentro dos limites do DF, visivelmente desassistida. 

Sabemos que o empresariado trabalha com margens de lucro, não sendo de seu 

interesse proporcionar ações geradoras de ônus, como o aumento da frota de ônibus 

para atender à demanda por conforto dos usuários, nos supracitados horários de pico 

– sob a alegação de que isso é sinônimo de rodoviários e veículos excedentes parados 

durante o resto do dia. Mas esse é um problema de planejamento que não é de 

responsabilidade das pessoas que utilizam ou possam vir a utilizar o transporte 

coletivo ainda falho e sim do empreendedor e do Governo. E o GDF devia se ocupar 

disso e parar de criar problemas para quem tem carro ou moto. 

Voltando aos estacionamentos, enquanto a cidade não estiver toda integrada por 

Veículos Leves sobre Pneus (VLPs), Veículos Leves sobre Trilhos (VLTs), Bus Rapid 

Transit (BRTs, os conhecid os ônibus grandes, articulados e expressos), expansões 

do metrô e por um evidente acréscimo, quantitativo e qualitativo, da frota de ônibus 

comuns, qualquer iniciativa de arrancar dinheiro de quem mora (e não tem garagem 

subterrânea) ou trabalha no DF, e tem o direito de fazer uso das vagas públicas, é um 

desserviço, uma atitude improcedente, amadora e até imoral. 

Muito grato pela atenção, 

Atenciosamente, 

Lincon Santos da Silva 

Indique o número da Cláusula da Minuta de Edital ou Contrato de Concessão, ou o 

Caderno e o Capítulo dos Estudos a que se refere a Contribuição: Concessão de 

Estacionamentos Rotativos – Projeto Zona Verde (Anexo I – Termos e Definições 

Concessão de Estacionamentos Zona Verde, Anexo II – Modelos e Declarações 

Concessão de Estacionamentos Zona Verde, Anexo III – Minuta de Contrato 

Concessão de Estacionamentos Zona Verde, Anexo IV – Plano de Implantação 

do Projeto Estacionamentos Zona Verde, Anexo V – Roteiro Prova Conceito, 

Anexo VI – Critérios de Desempenho, Apêndice A Anexo IV – Regras de Negócio, 

Apêndice B Anexo IV – Caderno de Encargos, Apêndice C Anexo IV – Memorial 

Descritivo e Minuta do Edital Concessão Estacionamentos – Zona Verde) 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 
Com relação à destinação dos recursos, foram acatadas as contribuições, conforme 
item 2.2 deste Relatório, para que se proponha adequação da legislação distrital à 
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Política Nacional de Mobilidade Urbana de forma que os recursos arrecadados em 
concessões de mobilidade sejam direcionados a investimentos no próprio sistema de 
mobilidade. 
Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

 
Nº: 261g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Linda Pereira Euzebio  

CONTRIBUIÇÃO 
 
Não concordo com a cobrança de estacionamento, absurdo, vai virar tributação sobre 

tributação, e é só o contribuinte é que se ferra. 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 262g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Lourdes Calvo   

CONTRIBUIÇÃO 
 
Horror dos horrores, como imaginar cobrança de estacionamento nas quadras 

residenciais? Precisamos sim de um bom projeto de mobilidade. 

👆 👆 👆 👆 👆 

 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 263g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Lu Dutra   

CONTRIBUIÇÃO 
 
Um absurdo, essa cobrança. Totalmente abusiva e sem noção. O ilustríssimo 

governador, não paga estacionamento. Estamos em um momento de crise, muito 

desemprego, muita gente passando necessidade e até fome. Tem assuntos mais 

urgentes e importantes para serem resolvidos, como por exemplo, a saúde, o 

desemprego, etc. Já não temos vagas, temos direito a essas vagas públicas e 

gratuitas. Espero que repensem esse projeto.  
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RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 265g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Lucas de Morais Mesquita   

CONTRIBUIÇÃO 
 
A menos que haja a destinação de recursos arrecadados para investimento em 

melhorias e expansão do transporte público, é absurda a iniciativa de privatização das 

vagas de estacionamento público no DF. Isso só vai gerar enriquecimento da iniciativa 

privada, sem retorno ao cidadão. 

RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 
Com relação à destinação dos recursos, foram acatadas as contribuições, conforme 
item 2.2 deste Relatório, para que se proponha adequação da legislação distrital à 
Política Nacional de Mobilidade Urbana de forma que os recursos arrecadados em 
concessões de mobilidade sejam direcionados a investimentos no próprio sistema de 
mobilidade. 
 
Nº: 266g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Lucas de Sousa Sena  

CONTRIBUIÇÃO 
 
Boa noite, venho manifestar meu completo repúdio ao projeto da SEMOB de criar a 

Zona Verde de Brasília, bem como efetuar qualquer cobrança referente à utilização 

de estacionamento público no plano piloto ou no Sudoeste, incluída aí a proposta de 

privatização.  

Além de ser uma proposição absurda, sobretudo pela péssima qualidade do 

transporte público de Brasília, não há qualquer razão lógica para sua implementação. 

Brasília é o marco zero do eixo rodoviário que integra o Brasil.  

A cidade foi planejada para ter dimensões continentais e privilegiar o uso de automóvel 

individual. Bicicletas e ciclovias são insuficientes para integrar a área nobre, tampouco 

a construção de um metrô na asa norte vai resolver a situação. Os ônibus são poucos, 

superlotados e inseguros, de modo que incentivar o transporte coletivo quando o 

mundo está passando por uma pandemia é uma irresponsabilidade sem precedentes.  

Por fim, como reiterado de forma praticamente unânime na última audiência pública, 

a população do Distrito Federal não tem interesse na criação dessa zona. Cobrar para 

que precisemos nos deslocar para trabalhar, comer ou estacionar quando formos 

visitar um parente, é algo que sequer deveria ter sido cogitado e a proposta é muito 

semelhante a outra que foi  julgada inconstitucional de maneira definitiva pelo STF há 

pouco tempo atrás.  
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Tenham o mínimo de bom senso e desistam dela. O DF já tem problemas demais para 

que parlamentares e gestores fiquem perdendo tempo com medidas que não vão 

gerar outra coisa senão judicialização em massa, aumento dos encargos trabalhistas 

e problemas para a própria Administração Pública. 

Ass. Lucas de Sousa Sena 
OAB/DF 65.098 
 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 264g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Lucas L. Sandes 

CONTRIBUIÇÃO 
 

 
 

 

Encaminho proposta de contribuição para a implementação do ZONA VERDE, 

propondo que seja criado um crédito mês, ao invês de apenas de valor por hora 

estacionado, para pessoas que necessitem de extrema necessidade de deslocamento 

em veículo próprio, como por exemplo idosos, gestantes e deficiente. 

Proponho também a possibilidade de avaliar descontos no valor cobrado aos 

proprietários de veículos que menos estacionar seu carro nos locais cobrados, de 

modo a incentivar a usar menos o carro particular e mais o transporte público. 

Lucas L. Sandes 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 
As sugestões são positivas e poderão ser melhor avaliadas nas próximas etapas do 
projeto. 
 
Nº: 267g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Lucia   

CONTRIBUIÇÃO 
 
Não à cobrança de estacionamento nas áreas residenciais.  

Nas áreas públicas centrais eu concordo 

Lúcia Pedroso de Moraes 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
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Nº: 268g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Lúcia Toledo Lasmar  

CONTRIBUIÇÃO 
 
Total absurdo com o contribuinte!!! 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 269g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Lucileni Silva   

CONTRIBUIÇÃO 
 
Meu nome é Lucileni Alves sou moradora de Samambaia-norte. 

Nas areas residenciais poderia ter a gratuidade para pelo menos 2 carros por 

residência. Dessa forma ajudaria os moradores e evitaria a migração de carros da 

area comercial para a area residencial.  

E melhorar o acesso aos ônibus e principalmente a segurança devido aos assaltos 

constantes aos usuários do transporte público. 

Melhorar e criar mais ciclovias e disponibilizar bicicletas de uso compartilhado. 

Retirar os carros abandonados que ocupam vagas e atrapalham a mobilidade. 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 
Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 
Foi lançado Edital para bicicletas compartilhadas, disponível em 
http://semob.df.gov.br/edital-de-chamamento-02-2020/ 
Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

 
Nº: 270g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Luiza Bautista   

CONTRIBUIÇÃO 
 
O governo precisa cuidar da população ao invés de explorá-la mais ainda. 

Deve estudar o projeto original de Lúcio Costa, pois ele previu a cidade com três 

milhões de habitantes. 

O governo tem q explorar a inteligência dos profissionais com projetos e execução 

dos mesmos beneficiando a população, visando 30 anos à frente. 
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RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 271g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Luiza Chaves  

CONTRIBUIÇÃO 
 
Boa noite!  

Tomei conhecimento do Projeto Zona Verde hoje de manhã e, depois de ler mais 

sobre os objetivos dos projetos e as perguntas e respostas no site da Semob, gostaria 

de apresentar uma questão.  

Achei muito bonito que o projeto visa incentivar o uso de transporte público. Vejam 

bem, se eu pudesse me locomover no DF de maneira eficiente usando o transporte 

público, eu o faria. No momento, porém, não consigo nem chegar na casa dos meus 

pais aos domingos usando o transporte público, porque não há ônibus para lá nesse 

dia.  

Certo, também é mencionado no projeto que o objetivo do atual governo é melhorar e 

expandir o sistema público de transporte, incluindo a construção do VLT. Porém, se 

não me falha a memória, fala-se nesse projeto desde a Copa de 2014.  

Meu ponto aqui é: os objetivos desse projeto parecem maravilhosos no papel, mas 

tenho a sensação de que vocês estão começando pelo que deve ser a consequência 

lógica de uma melhoria no transporte público.  

Portanto, primeiro melhora-se o transporte para que mais pessoas possam depender 

dele. Só depois taxa-se estacionamentos públicos. De preferência, em um momento 

no qual não estejamos atravessando uma crise econômica gigantesca. 

Agradeço a atenção.    

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 272g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Mª Telma Leandro Gomes   

CONTRIBUIÇÃO 
 
Vimos solicitar que seja repensado o momento de recessão econômica, com várias 

pessoas trabalhando em casa (home office), e outras em casa por estarem 

desempregadas ou atividade econômica inviabilizada. Famílias acolhendo seus filhos 

e cônjuges que ficaram desempregados em decorrência da pandemia, 

AUMENTANDO O NÚMERO DE VEÍCULOS NAS QUADRAS RESIDENCIAIS.  
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Solicitamos que o projeto seja apresentado após pandemia, quando será possível 

participação popular!  

Acreditamos que discutir cobrança de vagas de estacionamento nas quadras 

residenciais e comerciais locais sem saber quais restaurantes, pequenas empresas e 

escritórios sobreviverão Pós-COVID-19, sendo que há várias lojas, em todas as 

Superquadras com avisos de ALUGA-SE, é muito precipitado. 

Somos contra a cobrança de vagas nas quadras residenciais. Sugerimos que os 

veículos dos moradores sejam cadastrados, um por pessoa – se no apartamento 

tiverem morando mais pessoas, que seus veículos sejam cadastrados. Se uma única 

pessoa tiver mais de dois veículos, o segundo poderá ser cobrado.     

Se inevitável, segue Sugestão: Criar estacionamentos na região do Mané Garrincha 

e no Parque da Cidade, para estacionamento sem custo durante o dia e criar linhas 

de ônibus que circulem entre essas regiões e área central, Setor Comercial, Setor de 

Rádio e TV  para que esses locais da área central possam organizar estacionamentos 

pagos.   Levar linha do metrô até o final da Asa Norte; melhorar ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA E TODAS AS CALÇADAS nas áreas residenciais e comércios locais do 

Plano Piloto e demais cidades do DF. 

Solicito informar se nos estacionamentos pagos os veículos receberão cobertura de 

seguro.   

Cordialmente, 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 
Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 
Os estacionamentos do Parque da Cidade não estão no escopo do projeto. 
Em análise comparativa com outras concessões de estacionamentos rotativos em vias 
públicas, tem-se como regra que a concessionária pode ser acionada somente se tiver 
responsabilidade pelo dano. Entretanto, a regularização e readequação dos 
estacionamentos contribuirá para inibir eventuais danos aos veículos, por exemplo 
pela utilização de câmeras e pela presença de funcionários da concessionária.   
 
Nº: 273g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Maiara Barros   

CONTRIBUIÇÃO 
 
Bom dia 

Não sou a favor do projeto de cobrança dos estacionamentos de Brasília, pois Brasília 

não tem um transporte digno. 

Para que esse projeto desse certo seria necessário um transporte de qualidade o que 

não é a realidade. 
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RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 274g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Maiko Lemes  

CONTRIBUIÇÃO 
 
Bom dia! 

O projeto Zona Verde é similar a outras grandes capitais, entretanto Brasília não como 

as outras capitais. 

Primeiro, o transporte coletivo é ineficiente, não temos quantidade de ônibus suficiente 

para atender prontamente a população, o metrô não abrange grande parte da cidade. 

Como cobrar estacionamento para aqueles que precisam utilizar o carro para trabalhar 

e agilizar a mobilidade dentro da cidade? 

Brasília foi construída, realmente, para quem tem casso para locomoção, o que é um 

erro. Tivermos governos que não investiram em mobilidade. 

A sugestão que tenho é, nõs servidores público que utilizamos o carro particular para 

o trabalho, que estamos localizados na Esplanada poderia ter direito a estacionar 

durante o expediente, pois a realização da cobrança irá nos onerar grandemente.  

A sugestão é essa, não cobrar dos servidores público durante o horário de 

expediente.  

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 275g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Manuela Facó   

CONTRIBUIÇÃO 
 
POSICIONAMENTO SOBRE ESTACIONAMENTO PAGO NAS ÁREAS PÚBLICAS 

Vimos manifestar nosso posicionamento contrário a cobrança de estacionamento nas 

áreas públicas do DF, notadamente nas quadras da ASA NORTE e ASA SUL, sejam 

nas áreas comerciais externas ou nas áreas internas de moradia. 

O GDF não pode impor esse fardo aos cidadãos SEM  ANTES garantir um sistema 

público, integrado e eficiente de transporte coletivo, digno da Capital da República. 

Faz-se necessário a implantação de um sistema radial de mobilidade urbana no DF, 

em direção ao Plano Piloto, utilizando trilhos leves e veículos seguros, leves e 

confortáveis, de forma a favorecer a migração do carro para veículos coletivos, bem 

como oferecendo qualidade urbanística e paisagística aos seus usuários. Esse 

sistema deve ser baseado na alteração da matriz energética de combustível fóssil 

para energias limpas e não poluentes ambientalmente. 

Relatório Anexo - Contribuições e Respostas (Rev Site) (53442389)         SEI 00090-00014697/2020-22 / pg. 849



 

Entendemos que o modelo de gestão baseado em concessão a iniciativa privada da 

exploração de estacionamentos é desnecessário, imprudente e oneroso, visto que os 

investimentos para a implantação das vias públicas e demarcação das vagas já foram 

realizadas pelo GDF ao longo da construção de Brasília até os dias atuais. Faz- se 

necessário sim, o desenvolvimento de estudos para a constituição de um Órgão 

Publico que se configure em uma Autoridade Única Organizadora do Transporte e 

Mobilidade na Brasília Metrópole, que planeje e execute uma integração dos vários 

modais de transporte internos no Distrito Federal e com as cidades do entorno. 

Precede quaisquer estudos de cobrança de estacionamento no Plano Piloto a 

realização de investimentos e a implantação prioritária e urgente dos seguintes 

projetos: 

• Expansão do Metro até o final da Asa Norte e sua continuidade por meio de VLT 

para as cidades na região norte do DF. 

• Implantar o VLT na W3, L2 e Eixo Monumental, ambos de forma circular, mas 

integrado, substituindo completamente os Ônibus, que deverão se deslocar para 

outras vias. 

• Executar o previsto no programa "Brasília Integrada" do BID/GDF,  que propõe 

“Terminais de Integração Metrô/VLT/Ônibus/Automóveis” nas pontas das Asas Sul e 

Asa Norte, com amplos estacionamentos gratuitos; 

• Implantar uma rede transversal de micro-ônibus elétricos de vizinhança (cruzando o 

Plano Piloto no sentido Leste-Oeste) ligando as quadras, desde 800 às quadras 900. 

• Completar e integrar as ciclovias e ciclo faixas, construindo bicicletários em praças 

e pontos de ônibus, edifícios  públicos e comerciais e fortalecer sistema compartilhado 

de bicicletas e patinetes. 

• Quanto ao transporte individual, incentivar alternativas sustentáveis e 

compartilhadas. 

O agravante dessa proposta de Zona Verde, além da privatização dos 

estacionamentos públicos, é a terceirização da fiscalização e aplicação de multas 

também aparentemente ser privatizada. Isso impediria a reversão desses recursos 

para apoio a execução de projetos inovadores de REESTRUTURAÇÃO do sistema 

de transporte do Distrito Federal e de sua Área Metropolitana. Essa privatização dos 

estacionamentos públicos com terceirização da fiscalização e cobrança de multas 

trará pesado ônus e transtornos aos moradores do DF e região que se deslocam 

diariamente ao centro da capital. 

Trará, ademais, custo cruel ao orçamento familiar dos assalariados já obrigados a 

manter oneroso carro individual e a enfrentar penosos congestionamentos, devido à 

ausência de transporte coletivo decente pela omissão do poder público, ao longo de 

décadas 

 
RESPOSTA 
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A SEMOB agradece a contribuição. 
Cumpre diferenciar privatização de concessão, como foi explicado na Audiência 

Pública. 

Com relação às quadras residenciais, destaca-se que o Projeto prevê cobrança 

apenas em horário comercial e isenção para moradores, com objetivo de inibir que 

automóveis estacionem nas quadras residenciais para acessar as comerciais, como 

já ocorre hoje em muitas quadras. 

O Projeto não prevê terceirização da fiscalização, mantendo todos as prerrogativas 

do Poder Público, conforme foi explicado na Audiência Pública. 

Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

 
Nº: 276g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Marcela Nogueira  

CONTRIBUIÇÃO 
 
Bom dia. 

Essa proposta de cobrança nos estacionamentos públicos do plano piloto é um 

absurdo. O transporte público no DF não é de qualidade e não atende a toda a 

população. O metrô sequer chega à parte norte da cidade. 

Essa proposta não vai incentivar o uso do transporte público, vai somente onerar ainda 

mais os cidadãos e vai dificultar mais ainda o acesso aos espaços centrais da cidade, 

piorando assim as desigualdades entre as regiões do DF.  

Além disso, os moradores do plano piloto e do sudoeste serão ainda mais afetados 

do que as outras pessoas, pois terão de pagar pelo estacionamento inclusive em sua 

área residencial. 

Um absurdo completo, que não traz benefícios para a população. Querem apenas 

arrecadar, sem apresentar melhorias concretas no transporte público. 

 

Atenciosamente, 

Marcela Nogueira 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. O Projeto prevê isenção para moradores. 
 
Nº: 277g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Marcelo Gomes 

CONTRIBUIÇÃO 
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Que absurdo. Essa ideia nem deveria ser discutida. Tenho dois carros que ficam 

estacionados na área residencial do meu prédio. Vou ter que pagar R$ 22,00 por dia 

para deixar meu carro em casa. Que ideia idiota é essa? Absurdo, absurdo e absurdo. 

Vir com essa conversinha de que cobrando na área comercial os motoristas vão migrar 

para a área residencial e, passando a cobrar nesta área, também estará ajudando os 

moradores, é abusar da inteligência das pessoas. Então não cobre das comerciais 

junto às áreas comerciais. Se não tem ideias boas, é melhor não inventar. Espero que 

os Deputados não permitam esse abuso de o morador ter que pagar por deixar o carro 

estacionado em casa. Só me faltava essa. 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 
 
Nº: 278g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Marcelo Netto de Moura Lopes   

CONTRIBUIÇÃO 
 
Boa tarde, 

sou completamente contra a instituição de cobrança de vagas em áreas residenciais. 

Se a justificativa para esta cobrança é evitar que os carros do comércio próximo 

migrem para o interior das quadras residenciais, basta não cobrar também pelas 

vagas em áreas comerciais próximas à zonas residenciais. 

Quando muito a cobrança poderia ser implementada em áreas notoriamente 

problemáticas, como setor bancário, setor comercial, etc., onde não existe área 

residencial próxima. 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
Com relação às quadras residenciais, destaca-se que o Projeto prevê cobrança 

apenas em horário comercial e isenção para moradores, com objetivo de inibir que 

automóveis estacionem nas quadras residenciais para acessar as comerciais, como 

já ocorre hoje em muitas quadras. 

 
Nº: 279g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Marcia Ma   

CONTRIBUIÇÃO 
 
Senhores, francamente! Contratar por 30 anos uma EMPRESA para administrar essa 

extorsão aos moradores do DF, é um absurdo.  

1 - Nossos salários estão congelados e parados no tempo - servidores ou não 

2 - o retorno para o GDF não compensa uma medida totalmente impopular feito essa 
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3 - 30 o mais anos de escravidão 

4 - pagamento qualquer além da taxa de urbanização e limpeza é roubo, PAGAMOS 

IPTU ALTÍSSIMO E INÚMERAS OUTRAS TAXAS 

5 -  A EMPRESA TAMBÉM OFERECERIA SEGURANÇA NAS QUADRAS PARA OS 

FURTOS DE VEÍCULOS? 

6 - ELA CUIDARIA DAS ÁRVORES OU DERRUBARIA TODAS? 

7 - O GOVERNO OFERECE UMA MARAVILHA DE TRANSPORTE PÚBLICO QUE, 

INCLUSIVE SEQUER DEU CONTA DA PANDEMIA. ALÉM DISSO NÃO HÁ SEQUER 

ÔNIBUS DIRETO ENTRE ASAS E SUDOESTE... 

8 - O TRANSPORTE PÚBLICO É UMA VERGONHA 

FRANCAMENTE, SENHORES, VÃO ARRUMAR O QUE FAZER!!!! BENEFÍCIOS 

PARA AS PESSOAS E, NÃO, COBRANÇAS.... 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
Foram acatadas as sugestões para redução do prazo da concessão. 
Em análise comparativa com outras concessões de estacionamentos rotativos em vias 
públicas, tem-se como regra que a concessionária pode ser acionada somente se tiver 
responsabilidade pelo dano. Entretanto, a regularização e readequação dos 
estacionamentos contribuirá para inibir eventuais danos aos veículos, por exemplo 
pela utilização de câmeras e pela presença de funcionários da concessionária. 
Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

 
Nº: 280g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Marcia Pimenta   

CONTRIBUIÇÃO 
 
Não concordo com este projeto..é  um absurdo  pagarmos estacionamento  nos 

lugares que  morarmos  e trabalharmos.  

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 281g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Marciana Souza   

CONTRIBUIÇÃO 
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POSICIONAMENTO SOBRE ESTACIONAMENTO PAGO NAS ÁREAS PÚBLICAS 

Vimos manifestar nosso posicionamento contrário a cobrança de estacionamento nas 

áreas públicas do DF, notadamente nas quadras da ASA NORTE e ASA SUL, sejam 

nas áreas comerciais externas ou nas áreas internas de moradia. 

O GDF não pode impor esse fardo aos cidadãos SEM ANTES garantir um sistema 

público, integrado e eficiente de transporte coletivo, digno da Capital da República. 

Faz-se necessário a implantação de um sistema radial de mobilidade urbana no DF, 

em direção ao Plano Piloto, utilizando trilhos leves e veículos seguros, leves e 

confortáveis, de forma a favorecer a migração do carro para veículos coletivos, bem 

como oferecendo qualidade urbanística e paisagística aos seus usuários. Esse 

sistema deve ser baseado na alteração da matriz energética de combustível fóssil 

para energias limpas e não poluentes ambientalmente. 

Entendemos que o modelo de gestão baseado em concessão a iniciativa privada da 

exploração de estacionamentos é desnecessário, imprudente e oneroso, visto que os 

investimentos para a implantação das vias públicas e demarcação das vagas já foram 

realizadas pelo GDF ao longo da construção de Brasília até os dias atuais. Faz- se 

necessário sim, o desenvolvimento de estudos para a constituição de um Órgão 

Publico que se configure em uma Autoridade Única Organizadora do Transporte e 

Mobilidade na 

Brasília Metrópole, que planeje e execute uma integração dos vários modais de 

transporte internos no Distrito Federal e com as cidades do entorno. 

Precede quaisquer estudos de cobrança de estacionamento no Plano Piloto a 

realização de investimentos e a implantação prioritária e urgente dos seguintes 

projetos: 

 Expansão do Metro até o final da Asa Norte e sua continuidade por meio de VLT 

para as cidades na região norte do DF. 

 Implantar o VLT na W3, L2 e Eixo Monumental, ambos de forma circular, mas 

integrado, substituindo completamente os 

 Ônibus, que deverão se deslocar para outras vias. 

 Executar o previsto no programa &quot;Brasília Integrada&quot; do BID/GDF, que 

propõe “Terminais de Integração Metrô/VLT/Ônibus/Automóveis” nas pontas das 

Asas Sul e Asa Norte, com amplos estacionamentos gratuitos; 

 Implantar uma rede transversal de micro-ônibus elétricos de vizinhança (cruzando 

o Plano Piloto no sentido Leste-Oeste) ligando as quadras, desde 800 às quadras 

900. 

 Completar e integrar as ciclovias e ciclo faixas, construindo bicicletários em praças 

e pontos de ônibus, edifícios públicos e comerciais e fortalecer sistema 

compartilhado de bicicletas e patinetes. 

 Quanto ao transporte individual, incentivar alternativas sustentáveis e 

compartilhadas. 
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O agravante dessa proposta de Zona Verde, além da privatização dos 

estacionamentos públicos, é a terceirização da fiscalização e aplicação de multas 

também aparentemente ser privatizada. Isso impediria a reversão desses recursos 

para apoio a execução de projetos inovadores de REESTRUTURAÇÃO do sistema 

de transporte do Distrito Federal e de sua Área Metropolitana. Essa privatização dos 

estacionamentos públicos com terceirização da fiscalização e cobrança de multas 

trará pesado ônus e transtornos aos moradores do DF e região que se deslocam 

diariamente ao centro da capital. 

Trará, ademais, custo cruel ao orçamento familiar dos assalariados já obrigados a 

manter oneroso carro individual e a enfrentar penosos congestionamentos, devido à 

ausência de transporte coletivo decente pela omissão do poder público, ao longo de 

décadas. 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 
Cumpre diferenciar privatização de concessão, como foi explicado na Audiência 

Pública. 

Com relação às quadras residenciais, destaca-se que o Projeto prevê cobrança 

apenas em horário comercial e isenção para moradores, com objetivo de inibir que 

automóveis estacionem nas quadras residenciais para acessar as comerciais, como 

já ocorre hoje em muitas quadras. 

O Projeto não prevê terceirização da fiscalização, mantendo todos as prerrogativas 

do Poder Público, conforme foi explicado na Audiência Pública. 

Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

 
Nº: 282g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Marcio Goncalves   

CONTRIBUIÇÃO 
 
É alegado que as quadras residências seriam “rota de fuga”, por isso a necessidade 

de cobrança dentro das quadras. Também é estabelecido uma isenção de um carro 

por residência. 

Primeiramente, Brasília é uma cidade no qual é necessário ter carro. Tudo é distante 

e o transporte público é muito deficiente. Além de rotas mal estabelecidas, ônibus 

lotados, atrasos, não há metrô na Asa Norte, etc. Ou seja, o uso do carro é 

praticamente obrigatório e não há incentivo no uso do transporte público. Então a 

proposta como um todo já soa como problemática, pois cria um problema sem resolver 

outro essencial, que é a mobilidade urbana.  
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Quanto à questão de rota de fuga, esse é um argumento apenas escrito, mas não é 

provado, não há estudos, apenas suposições. Noto, por não ter nascido aqui em 

Brasília, mas morando a 10 anos, que o brasiliense gosta de estacionar o mais 

próximo do estabelecimento comercial, inclusive em fila dupla, o que gera a tradicional 

“buzinadas” de quem ficou com o carro preso em qualquer área comercial. Além disso, 

boa parte das vagas em áreas comerciais são utilizadas pelos próprios comerciantes. 

Havendo a cobrança, haverá uma maior rotatividade das vagas, permitindo absorver 

o fluxo de carros que estão temporariamente estacionando naquela área comercial. 

Portanto, não haverá rota de fuga, seja pelo hábito, seja pela disponibilidade de vagas. 

Nas áreas residências, como bem pensado, pertencem às famílias, à convivência 

social. E isso precisa ser respeitado. Receber visitas de amigos e familiares e também 

fazer essas visitas seriam agora objeto de cobrança, por causa da área comercial? 

Por isso, quanto a esse ponto, minha contribuição é que não haja cobrança nas áreas 

residenciais. 

Quanto à isenção de um carro, caso ainda se mantenha essa cobrança é preciso 

lembrar, novamente, devido a necessidade quase obrigatória de se ter um carro, 

muitas famílias têm mais de um carro. Então essas famílias seriam penalizadas. Outro 

detalhe, muitos prédios, em especial das quadras 400, não têm nem sequer 

estacionamento, então sobra somente as vagas dentro das quadras para serem 

utilizadas. Isso fere direitos individuais de direito de propriedade, a família teria que se 

desfazer do seu carro, por conta de uma cobrança desse tipo? 

Por todas essas questões, essa proposta de cobrar estacionamento dentro das 

quadras, não é razoável, atinge o convívio familiar e social, podendo inclusive afetar 

a economia (as pessoas deixariam de comprar mais de um carro por residência). 

Indique o número da Cláusula da Minuta de Edital ou Contrato de Concessão, ou o 
Caderno e o Capítulo dos Estudos a que se refere a Contribuição: Apêndice C Anexo 
IV – Memorial Descritivo.pdf (Ipê Amarelo, a partir da página 39) 
 
CONTRIBUIÇÃO 2 
 
Primeiramente, Brasília é uma cidade no qual é necessário ter carro. Tudo é 
distante e o transporte público é muito deficiente. Além de rotas mal estabelecidas, 
ônibus lotados, atrasos, não há metrô na Asa Norte, etc. Ou seja, o uso do carro 
é praticamente obrigatório e não há incentivo no uso do transporte público. Então 
a proposta como um todo já soa como problemática, pois cria um problema sem 
resolver outro essencial, que é a mobilidade urbana. 
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Os estacionamentos dos ministérios são preponderantemente utilizados por 

servidores públicos federais, que serão prejudicados diretamente com essa 

cobrança. Diria que até é uma invasão do GDF em um ambiente federal, podendo 

causar o fechamento dos estacionamentos nos ministérios para seus servidores.  

 

Outra questão é que, em geral, muitos servidores não ficam 12 horas direto. Muitos 

saem para almoçar, pegar ou levar filhos na escola, ou seja, ficam dois períodos. 

Basta verificar, no horário do almoço, que há muitas vagas disponíveis, por conta 

dessa situação. Nesse caso teria que pagar duas vezes a tarifa por dia. A 

sugestão, caso ainda haja essa cobrança, é que, quem ficar por exemplo 6 horas, 

possa pagar metade do valor ou ter um crédito para poder utilizar depois. Assim, 

poderá pagar o valor total de 12 horas, considerando as saídas do horário do 

almoço. 
 
Indique o número da Cláusula da Minuta de Edital ou Contrato de Concessão, ou o 
Caderno e o Capítulo dos Estudos a que se refere a Contribuição:  Apêndice A Anexo 
IV – Regras de Negócio.pdf (3. Tarifa, horário de funcionamento e tempo de 
permanência – Ipê Rosa, página 13) 
 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 
Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 
Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

 
Nº: 283g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Marcio Tesser Junior   

CONTRIBUIÇÃO 
 
Olá! 

Primeiro gostaria de agradecer o Semob pelo espaço dado para sugestões. Espero 

que vocês levem em consideração. 

Antes de falar sobre o projeto, gostaria de bater na tecla da melhoria dos transportes 

públicos. A população do DF escuta há mais de 10 anos a respeito do VLT e da 

expansão do metrô. E parece que não saímos do lugar. Realmente espero que o 

projeto do VLT dê certo desta vez, acompanhei a audiência pública e gostei do que 

vi, apesar de ainda discordar do cercamento das estações na W3. Sigo na torcida e 

na expectativa de que projetos semelhantes sejam apresentados para o metrô! Já 
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estamos mudando de geração e a população do norte do DF ainda não sabe o que é 

ter uma estação de metrô por perto. Isso é muito desestimulante... via os projetos do 

VLT e do metrô quando era criança... e, agora, aos 23 anos, ainda não vi as melhorias 

que gostaria de ter usufruído. Espero que neste governo as coisas mudem. 

Dito isso, gostaria apenas de concluir que não faz sentido pensar em fazer Zona Verde 

antes de melhorar o transporte público. Isso não existe. Uma coisa vem depois da 

outra. Acho que a Zona Verde pode ser benéfica em um outro momento, após a 

implementação do VLT e a integração do mesmo com o metrô nos Terminais Asa Sul 

e Asa Norte e a melhoria das condições para o ciclista na cidade. 

Muito obrigado pela atenção! 

Marcio Tesser Junior 

Estudante 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 
Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

 
 
Nº: 284g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Marco Antonio Pereira dos Reis   

CONTRIBUIÇÃO 
 
Solicito que seja incluída na regulamentação do projeto Zona Verde (cobrança de 

estacionamento em vagas públicas) a gratuidade nas vagas especiais, 

preferencialmente para portadores de deficiência, incluindo seus condutores 

autorizados.  

A inclusão de justifica tendo em vista as expressivas despesas custeadas por essa 

parcela da população, que precisa muitas vezes arcar com tratamentos 

especializados.  

Trata-se portanto de medida de justiça e alcance social.  

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 
O Projeto prevê a reserva de vagas especiais, conforme legislação vigente. Já a 
gratuidade precisa ser estabelecida em lei específica. 
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Nº: 285g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Marco Aurélio Mesquita Magalhaes   

CONTRIBUIÇÃO 
 
Anexo – Modelo Econômico 

 As alíquotas utilizadas no modelo econômico apresentado, de PIS (0,65%), 

COFINS (3,00%), IR(7,68% com adicional) e CSLL (2,88%), estão 

considerando que a Concessionária (SPE a ser constituída) trabalhe em regime 

tributário de Lucro Presumido. No entanto, o faturamento anual da 

concessionária será superior ao limite permitido, de R$ 78 milhões, para o 

enquadramento no regimede Lucro Presumido. 

 Sendo assim, se adotarmos as alíquotas do regime de Lucro Real (que é o 

correto), de PIS (1,65%), COFINS (7,6%), IR (25% com adicional) e CSLL (9%), 

a TIR (taxa interna de retorno) do projeto reduz drasticamente, a ponto de torna-

lo INVIÁVEL! 

 Além disso, identificamos o maior volume de investimentos em “Obra Principal”, 

observada na planilha do modelo econômico, sendo que 50% desse 

investimento está programado para os Ipês Branco e Amarelo, que estimam 

ser os de menor arrecadação. Ou seja, é esperado um investimento enorme 

em áreas não atrativas. 

2) Anexo IV – Plano de Implantação 

 A concessão está prevendo uma quantidade exagerada, ao nosso ver, de 

vagas previstas para o serviço de estacionamento rotativo, sendo 99.454 vagas 

para autos + 8.650 vagas para motos. 

 Comparando com outros municípios no Brasil: a exemplo de São Paulo, a oferta 

de vagas é de aproximadamente 52 mil, de acordo com o contrato de 

concessão de estacionamento rotativo assinado recentemente. Assim, 

analisando a relação de Frota de veículos versus Vagas disponíveis, o Distrito 

Federal teria uma das piores relações comparado a diversos outros municípios 

do Brasil. Ou seja, existe uma oferta muito superior de vagas para uma 

demanda, rotativa, muito pequena. Em São Paulo são quase 7 milhões de 

veículos para ocupação de 52 mil vagas de estacionamento rotativo, enquanto 

no Distrito Federal essa frota fica próxima dos 2 milhões de veículos para 

ocupação de mais de 100mil vagas. 

 A sugestão/contribuição seria de reduzir a quantidade de vagas ao ponto do 

serviço oferecer apenas vagas bem qualificadas, isso significa, com demanda 

suficiente para manter uma relação econômica e de risco factível com o 

mercado. 

 Enxergamos essa situação de desequilíbrio entre oferta de vagas e demanda 

de usuários, principalmente nos bolsões residenciais e áreas de comércio onde 

não existe demanda para vagas rotativas ou até mesmo baixa ocupação (Ipê 

Branco e parte do Ipê Amarelo). 

3) Anexo III – Minuta de Contrato – Receita Tarifária 
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 Os valores das tarifas são muito inferiores aos praticados nas principais cidades 

do país, a exemplo: São Paulo (R$ 5,00/hora), Belo Horizonte (R$ 4,40/hora). 

 Somado a isso, entendemos que as permanências máximas devem ser revistas 

para que alinhe o ponto principal do serviço que é disciplinar a rotatividade das 

vagas. Com permanências muito longas, de 12 horas por exemplo no caso do 

Ipê Amarelo e até Sem Limite no caso do Ipê Branco, o sistema poderá não ter 

a rotatividade esperada nessas áreas e consequentemente não faria sentido a 

cobrança e a prestação de serviço de estacionamento rotativo. 

 Além disso, o modelo de isenção para moradores, no Ipê Amarelo e usuários 

de transporte púbico torna, no Ipê Branco, torna o projeto inviável em virtude 

do investimento inicial e de manutenção que essas áreas exigem. 

4) Anexo IV – Caderno de Encargos – Modelo operacional 

 Sugerimos que o modelo operacional esteja mais flexível, sem a 

obrigatoriedade de utilização de algumas tecnologias, como por exemplo: 

Drones para auxiliar na fiscalização, Totens de auto atendimento E 

Parquímetros (ideal seria a obrigatoriedade de um ou outro, já que ambos tem 

a mesma funcionalidade), PDV móvel junto às monitoras da concessionária, 

frota de veículos elétricos e Câmeras fixas com leitor OCR. 

 A sugestão seria para uma exigência mínima de por exemplo, um sistema com 

Parquímetros e Aplicativo, deixando outros sistemas auxiliares a critério da 

concessionária, mediante aprovação do Poder Concedente. Lembrando que a 

concessionária terá como uma das obrigações, a aprovação dos projetos de 

implantação junto ao Poder Concedente. 

5) Anexo IV – Caderno de Encargos – Modelo de apoio a fiscalização 

 O modelo de apoio à fiscalização com os veículos OCR faz total sentido visto 

a evolução tecnológica que já é realidade em diversos município pelo Brasil. 

No entanto, o uso dos veículos OCR junto à um sistema de apoio à fiscalização, 

que exige a impressão de notificação de não pagamento ao usuário, que 

deverá ser anexada ao próprio veículo infrator, não tem coerência. 

 A obrigação da emissão do aviso de regularização, que deve ser feita pela 

concessionária ao usuário final, torna ineficiente o apoio à fiscalização via 

veículo OCR, pois, os dados coletados pelo sistema do veículo não poderão 

ser enviados automaticamente para a base do Poder Concedente, visto que o 

usuário deverá ser notificado para uma possível regularização da tarifa não 

paga (para pagamento da tarifa de pós utilização). 

 Além de tudo, o sistema de pós utilização costuma causar um impacto negativo 

quanto a Respeitabilidade do sistema, visto que o mesmo teria uma segunda 

chance para efetuar o pagamento da tarifa. 

6) Anexo III – Minuta do Contrato – Reajuste 

 Por mais que o contrato cite na cláusula 25.1.5, que a recomposição do 

reequilíbrio econômico financeiro deverá ocorrer em até 60 dias, não ficou claro 

COMO se dará esse reequilíbrio, caso o poder concedente NÃO homologue o 
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reajuste de tarifa devido e previsto em contrato. Seria ideal que esse 

PROCESSO/METODOLOGIA de reequilíbrio por falta de reajuste de tarifa 

esteja previsto em contrato também. 

 Temos a exemplo dessa metodologia sugerida, o contrato de concessão do 

estacionamento rotativo de São Paulo, cláusula 30a da minuta do contrato 

público (disponível em 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/governo/projetos/desestati

zacao/estacionamento_rotativo_pago/index.php), que se resume em, caso o 

reajuste não for concedido pelo Poder Concedente, a concessionária repassará 

– a título de outorga – ao Poder Concedente, um valor menor logo mês 

subsequente ao não reajuste. 

7) Anexo V – Prova de Conceito 

 A exigência de uma prova de conceito em condições estipuladas nessa 

concessão, não se mostra coerente, visto que, a concessionária terá um prazo 

muito curto para realizar o desenvolvimento e adaptações necessárias, 

principalmente tecnológicas, em seus sistemas para aderir a todos os requisitos 

dessa prova. 

 Conforme está proposto nos documentos da consulta pública, fica implícito que 

a concessionária teria que estar preparada para operar a Zona Verde no Distrito 

Federal, poucos dias após ser declarada vencedora, sendo que a 

concessionária terá um prazo considerável para início efetivo das operações. 

 Ou seja, a concessionária deverá investir em tecnologia (adaptações de 

sistema) para se adequar a concessão sem nem mesmo saber quem será o 

vencedor da licitação – correndo o risco de investimento sem nenhum retorno 

efetivo. 

 Diante da magnitude do projeto, não seria conveniente um investimento 

antecipado do privado sem nem mesmo saber o resultado final da licitação e 

em poucos dias após o resultado da licitação já estar totalmente preparado para 

operar (sistemas, equipamentos, processos) a Zona Verde e passar na Prova 

de Conceito. 

 Seria mais coerente, o Poder Concedente exigir uma data inicial para assunção 

dos serviços pela Concessionária, ficando a cargo da própria Concessionária a 

execução dos investimentos e adaptações necessárias durante esse período 

de Implantação. 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 
Serão revisadas as considerações tributárias conforme sugestão. 
Foram acatadas as sugestões para reavaliar a utilização de DRONES e de Prova 
Conceito. 
Com relação aos parquímetros, por ora entendeu-se pela sua manutenção no projeto, 
para que se avalie melhor eventuais transtornos para o pagamento pelo usuário. 
Entretanto, esse ponto poderá ser aprofundado nas próximas etapas do projeto, 
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inclusive alterações decorrentes da Consulta como a sugestão de venda de créditos 
pelos Guardadores e Lavadores Autônomos cadastrados junto ao GDF. 
 
Nº: 286g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Marcos Antonio de Mendonça  

CONTRIBUIÇÃO 
 
Prezado elaborador do Projeto Zona Verde, 

Apresento idéia para solucionar problemas de tráfego de veículos nas Asas Sul e 

Norte do Plano Piloto, sem qualquer gasto para obras ou cobrança de taxas. 

Trata-se de idéia simples com redirecionamento de fluxo. 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. Possivelmente faltou o anexo. Se desejar, favor 
enviar para zonaverde@semob.df.gov.br. 
 
 
Nº: 287g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Marcos Pimenta   

CONTRIBUIÇÃO 
 
Bom dia! 

Segue em anexo a manifestação da comunidade da SQN 313 sobre a implantação da 

zona verde. 

Respeitosamente, 

Marcos C Pimenta 

Prefeito Comunitário da SQN 313. 

POSICIONAMENTO SOBRE ESTACIONAMENTO PAGO NAS ÁREAS PÚBLICAS 

Os MORADORES DA SQN 313, aqui representados por seu prefeito comunitário, vêm 

manifestar seu posicionamento contrário a cobrança de estacionamento nas áreas 

públicas do DF, em especial nas áreas comerciais/residências das quadras da ASA 

NORTE e ASA SUL. 

É imprescindível uma melhora sensível do sistema de transporte público, hoje, ineficaz 

e insuficiente para bem atender o cidadão dentro do Plano Piloto e de todo Distrito 

Federal, como um todo. 

Entendemos necessário o estudo para adoção de medidas que o<mizem o uso dos 

estacionamentos públicos, porém, não concordamos, em hipótese alguma, com a 

priva<zação e exploração econômica dos estacionamentos públicos, criados e 

planejados dessa forma para nossa capital e viabilizadas com recursos do cidadão. 
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1 – Inicialmente é importante frisar que já sofremos, e muito, com a escassez de 

estacionamento público em nossa quadra, planejada com estacionamentos 

insuficientes, e que ainda serve a diversos órgãos públicos, como a Jus<ça do 

Trabalho e a Secretaria da Fazenda do DF, diversos bancos e 2 supermercados. 

2- Não admimos, em hipótese alguma, a cobrança de estacionamento publico para 

moradores nas quadras residenciais; os estacionamentos são públicos, construídos 

com nosso dinheiro, pagamos altos impostos para isso, e é imoral sua concessão à 

exploração econômica por uma empresa privada. 3 – A referida cobrança é 

inconstucional afeta o nosso direito de ir e vir, pois podemos ser taxados pelo simples 

fato de irmos fazer uma visita a um familiar ou um amigo em sua casa. Fere de morte 

o planejamento urbanísco de Brasília, cidade que foi planejada, especialmente o 

Plano Piloto, para ser um espaço de livre circulação e de convívio entre pessoas, o 

que será impedido caso tal medida seja implementada. 

4- Eventual instalação desse sistema exclusivamente nas áreas comerciais também 

trará enorme prejuízo para a SQN residencial, uma vez que os usuários de bancos, 

órgãos públicos e comércio, incluindo-se moradores e trabalhadores dos logradouros 

comerciais buscarão vagas na área residencial para escapar da cobrança de taxa. 

5 – Não admimos tratamento discriminatório entre moradores possuidores de 

garagens subterrâneas privadas, e aqueles que não às possuem, todos devem ser 

tratados com igualdade. 

6 – Eventual providencia visando a melhoria de mobilidade na cidade deve parr, 

invariavelmente, de invesmento pesado em transporte público, uma vez que a 

geografia de Brasília e a baixa oferta de linhas de transporte público pra<camente nos 

obriga a ter um carro para deslocamento. Hoje, uma pessoa que deseja se deslocar 

da 604 norte para a 708, por exemplo, tem que pra<camente dar uma volta em todo 

o bairro para fazer um trajeto que, em linha reta, seria curOssimo. 

7 – Reconhecemos que é necessário buscar meios para uma maior rota<vidade nos 

estacionamentos públicos para garan<r o acesso a todos. Para isso, podem ser 

implantadas medidas efevas de recolhimento de veículos abandonados e em situação 

irregular, bem como veículos comerciais (ônibus, trailers, caminhões) de deveriam ser 

proibidos de pernoitar nas quadras residenciais do Plano Piloto. 

Enfrentamos um problema crônico com o estacionamento de caminhões de mudança 

na nossa SQN 313, bem como de veículos que são abandonados nas vagas públicas 

por anos. Hoje é impossível conseguir recolhimento de um veiculo abandonado em 

estacionamento público, a não ser que o mesmo esteja com as janelas quebradas. 

8 – A implantação de impostos progressivos conforme idade dos veículos a exemplo 

do que ocorre nos EUA, hoje zerado para veículos com mais de 15 anos, garan<ndo-

se, por óbvio a efe<va melhoria do transporte público pode de uma ferramente para 

desesmular a manutenção de veículos parados em estacionamentos públicos sem 

u<lização. Se fosse caro manter tais veículos com a cobrança de impostos mais caros, 

provavelmente esses veículos teriam u<lização efe<va ou outra des<nação. A Polí<ca 

de tributação em veículos an<gos também esmula a renovação da frota da cidade, o 
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que gera renda, tributos, além de ser mais ecologicamente sustentável e mais seguro, 

ante as novas tecnologias empregadas nos veículos a cada ano. 

Além de tudo acima exposto, apoiamos a implantação PRÉVIA dos seguintes projetos: 

● Expansão do Metro até o final da Asa Norte e sua con<nuidade por meio de VLT 

para as cidades na região norte do DF. 

● Implantar o VLT na W3, L2 e Eixo Monumental, ambos de forma circular, mas 

integrado, subs<tuindo completamente os Ônibus, que deverão se deslocar para 

outras vias. 

● Executar o previsto no programa "Brasília Integrada" do BID/GDF, que propõe 

“Terminais de 

Integração Metrô/VLT/Ônibus/Automóveis” nas pontas das Asas Sul e Asa Norte, com 

amplos estacionamentos gratuitos; 

● Implantar uma rede transversal de micro-ônibus elétricos de vizinhança (cruzando o 

Plano Piloto no sen<do Leste-Oeste) ligando as quadras, desde 800 às quadras 900. 

● Completar e integrar as ciclovias e ciclo faixas, construindo bicicletários em praças 

e pontos de ônibus, ediXcios públicos e comerciais e fortalecer sistema compar<lhado 

de bicicletas e pa<netes. 

● Quanto ao transporte individual, incen<var alterna<vas sustentáveis e 

compar<lhadas São essas as contribuições que a comunidade da SQN 313 tem a 

oferecer, certos de que nossa voz será ouvida e considerada pelas autoridades 

envolvidas. 

Respeitosamente, 

Marcos Cavalcan< Pimenta 

Prefeito Comunitário da SQN 313 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 
Cumpre diferenciar privatização de concessão, como foi explicado na Audiência 

Pública. 

Com relação às quadras residenciais, destaca-se que o Projeto prevê cobrança 

apenas em horário comercial e isenção para moradores, com objetivo de inibir que 

automóveis estacionem nas quadras residenciais para acessar as comerciais, como 

já ocorre hoje em muitas quadras. 

O Projeto não prevê terceirização da fiscalização, mantendo todos as prerrogativas 

do Poder Público, conforme foi explicado na Audiência Pública. 

Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 
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Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

 
Nº: 288g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Marcos Túlio dos Santos Amorim   

CONTRIBUIÇÃO 
 
Não há qualquer menção ao tombamento de Brasília nos relatórios. A Portaria nº 166 

do IPHAN, de 11 de maio de 2016, estabelece a complementação e o detalhamento 

da Portaria nº 314/1992 do mesmo órgão, que institui definições e critérios para 

intervenção no Conjunto Urbanístico de Brasília. Tal portaria é bem clara em seu Art. 

8º sobre a escala residencial: 

“A escala residencial proporciona uma maneira inovadora de viver, própria de Brasília, 

e está representada nas superquadras residenciais dispostas ao longo do Eixo 

Rodoviário.” 

Dito isso, a implantação de cobrança nos estacionamentos residenciais das 

superquadras no mínimo fere tal artigo, visto que difere do que foi proposto 

originalmente e praticado aos longo dos últimos 60 anos. 

A mesma portaria vai além em seu Art. 9º Inciso I, ao definir, entre outras coisas, que 

as superquadras devem possuir chão livre e acessível a todos: 

“as superquadras residenciais com acesso único, em sequência contínua, sem 

cercamento, arborizadas e com o chão livre e acessível a todos, numeradas de 102 a 

116, de 202 a 216, de 302 a 316 e de 402 a 416, bem como seus respectivos 

equipamentos públicos;” 

Estabelecer vagas específicas para moradores e necessidade de pagamento para 
visitantes é exatamente o oposto do retratado acima. De tal forma, digo que tal idéia 
de estacionamentos rotativos, pelo menos dentro das superquadras, não pode ser 
levado adiante pelo simples fato de não respeitar as regras do Conjunto Urbanístico 
de Brasília. 
 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
O Projeto considera a legislação e o tombamento vigentes. 
Eventuais intervenções urbanísticas, se forem necessárias, deverão ser aprovadas 
pelos órgãos competentes, conforme previsto na cláusula 8 da minuta de Contrato de 
Concessão. 
Não haverá reserva de vagas específicas, exceto aquelas previstas em lei para 
idosos, deficientes e gestantes. 
 
Nº: 289g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Margareth Akiyama  
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CONTRIBUIÇÃO 
 
Boa tarde! 

Prezados, 

Como seria o estacionamento para os servidores que trabalham nessas zonas?! 

Grata. 

Margareth. 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. O Projeto não prevê condições diferenciadas 
para servidores. 
 
Nº: 290g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Maria Alice Braga  

CONTRIBUIÇÃO 
 
Bom dia!  

Escrevo para dar meu posicionamento a respeito do projeto Zona Verde aqui na 

capital.  

Embora muitas cidades já tenham acatado esse posicionamento, creio que no Brasil, 

onde já pagamos IPVA e tantas outras taxas, seria abusiva mais essa arrecadação. 

Espero que reconsiderem e não aceitem esse projeto, que vai contra nossa 

população.  

Atenciosamente,  

Maria Alice Braga 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 291g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Maria da Penha Pereira   

CONTRIBUIÇÃO 
 
Sou contra essa nova medida de cobrança. 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 292g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Maria das Graças Borges Moreira   
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CONTRIBUIÇÃO 
 
POSICIONAMENTO SOBRE ESTACIONAMENTO PAGO EM ÁREAS PÚBLICAS 

Vimos manifestar nossa posição contrária a cobrança de estacionamento nas áreas 

públicas do DF. A sugestão seria que antes de discutir pagamento para estacionar em 

área pública, o governo deve apresentar à comunidade do Plano Piloto formas mais 

sustentáveis e eficientes de transporte público para essa área central do DF. Há anos 

o transporte vizinhança está precário, sem transparência de horário e de frequência. 

Nos setores centrais do Plano Piloto não existe linha de circular de micro-ônibus 

atendendo trabalhadores e visitantes. Estações do metrô atendendo a Asa Norte, 

prioritariamente a do TAN - Terminal de integração da Asa Norte está abandonado.  

Deveria acolher e fazer integração entre carros e ônibus oriundos da região norte para 

mais alternativas, ao morador, além da oferta de transporte público eficiente 

igualmente integração das ciclovias para o transporte ativo. Além de que na quadra 

SQN 104 a exemplo, temos deficiência de estacionamento, pois temos dos onze 

prédios residenciais três não tendo garagens subterrâneas que já ocasionam 

problemas com vagas para guardar seus carros, e com a cobrança de estacionamento 

pago seria inviável sustentar o pagamento dessas vagas aos redores dos prédios de 

área publica para os moradores que não tem vagas subterrâneas. 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 
Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

Com relação às quadras residenciais, destaca-se que o Projeto prevê cobrança 

apenas em horário comercial e isenção para moradores, com objetivo de inibir que 

automóveis estacionem nas quadras residenciais para acessar as comerciais, como 

já ocorre hoje em muitas quadras. 

Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 
 
Nº: 293g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Maria de Barros   

CONTRIBUIÇÃO 
 
Olá! 

Sou totalmente contra esse projeto elitista e preguiçoso. Minha opinião é que o GDF 

deveria estar preocupado em fazer investimentos em transporte e mobilidade pública, 

e não em cobrar para estacionar. Todos nós gostaríamos de utilizar o transporte 

público com maior frequência, o que desafogaria o trânsito de maneira geral. No 
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entanto, o péssimo sistema de transporte do GDF dificulta muito essa alternativa. Por 

que não investir em ampliar o Metrô e o VLT? 

Sei que a maioria da população pensa assim, espero que isso seja respeitado. 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

 
Nº: 294g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Maria de Fátima Xavier de Almeida   

CONTRIBUIÇÃO 
 
Boa tarde!  

Sou contra a cobrança, pois utilizo o transporte público e nunca vi uma melhoria no 

sistema sem que houvesse aumento da passagem, ou seja, a cobrança será apenas 

para beneficiar a empresa, enquanto o transporte público continuará ruim como 

sempre foi desde que moro aqui, há mais de 50 anos.  

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 295g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Maria Elisa Siqueira de Oliveira   

CONTRIBUIÇÃO 
 
Sou contra 

Vi tributação 

O povo elegeu os deputados Distritais para defender o cidadão não para prejudicar 

Quem será favorecido nessa história ? 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 296g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Maria Goreti Lima   

CONTRIBUIÇÃO 
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POSICIONAMENTO SOBRE ESTACIONAMENTO PAGO NAS ÁREAS PÚBLICAS 
 
Vimos manifestar nosso posicionamento contrário a cobrança de estacionamento nas 
áreas públicas do DF, notadamente nas quadras da ASA NORTE e ASA SUL, sejam 
nas áreas comerciais externas ou nas áreas internas de moradia. 
O GDF não pode impor esse fardo aos cidadãos SEM  ANTES garantir um sistema 
público, integrado e eficiente de transporte coletivo, digno da Capital da República. 
 
Faz-se necessário a implantação de um sistema radial de mobilidade urbana no DF, 
em direção ao Plano Piloto, utilizando trilhos leves e veículos seguros, leves e 
confortáveis, de forma a favorecer a migração do carro para veículos coletivos, bem 
como oferecendo qualidade urbanística e paisagística aos seus usuários. Esse 
sistema deve ser baseado na alteração da matriz energética de combustível fóssil 
para energias limpas e não poluentes ambientalmente. 
 
Entendemos que o modelo de gestão baseado em concessão a iniciativa privada da 
exploração de estacionamentos é desnecessário, imprudente e oneroso, visto que os 
investimentos para a implantação das vias públicas e demarcação das vagas já foram 
realizadas pelo GDF ao longo da construção de Brasília até os dias atuais. Faz- se 
necessário sim, o desenvolvimento de estudos para a constituição de um Órgão 
Publico que se configure em uma Autoridade Única Organizadora do Transporte e 
Mobilidade na Brasília Metrópole, que planeje e execute uma integração dos vários 
modais de transporte internos no Distrito Federal e com as cidades do entorno. 
 
Precede quaisquer estudos de cobrança de estacionamento no Plano Piloto a 
realização de investimentos e a implantação prioritária e urgente dos seguintes 
projetos: 
 
•    Expansão do Metro até o final da Asa Norte e sua continuidade por meio de VLT 
para as cidades na região norte do DF. 
 
•   Implantar o VLT na W3, L2 e Eixo Monumental, ambos de forma circular, mas 
integrado, substituindo completamente os Ônibus, que deverão se deslocar para 
outras vias. 
 
•    Executar o previsto no programa "Brasília Integrada" do BID/GDF,  que propõe 
“Terminais de Integração Metrô/VLT/Ônibus/Automóveis” nas pontas das Asas Sul e 
Asa Norte, com amplos estacionamentos gratuitos; 
 
•  Implantar uma rede transversal de micro-ônibus elétricos de vizinhança (cruzando o 
Plano Piloto no sentido Leste-Oeste) ligando as quadras, desde 800 às quadras 900. 
 
•    Completar e integrar as ciclovias e ciclo faixas, construindo bicicletários em praças 
e pontos de ônibus, edifícios públicos e comerciais e fortalecer sistema compartilhado 
de bicicletas e patinetes. 
 
•       Quanto ao transporte individual, incentivar alternativas sustentáveis e 
compartilhadas. 
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O agravante dessa proposta de Zona Verde, além da privatização dos 
estacionamentos públicos, é a terceirização da fiscalização e aplicação de multas 
também aparentemente ser privatizada. Isso impediria a reversão desses recursos 
para apoio a execução de projetos inovadores de REESTRUTURAÇÃO do sistema 
de transporte do Distrito Federal e de sua Área Metropolitana. Essa privatização dos 
estacionamentos públicos com terceirização da fiscalização e cobrança de multas 
trará pesado ônus e transtornos aos moradores do DF e região que se deslocam 
diariamente ao centro da capital. 
 
Trará, ademais, custo cruel ao orçamento familiar dos assalariados já obrigados a 
manter oneroso carro individual e a enfrentar penosos congestionamentos, devido à 
ausência de transporte coletivo decente pela omissão do poder público, ao longo de 
décadas. 
 
Maria Goreti de Lima 
 
Prefeita da SQN 210 

Representando a comunidade 

 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a contribuição. 
Cumpre diferenciar privatização de concessão, como foi explicado na Audiência 

Pública. 

Com relação às quadras residenciais, destaca-se que o Projeto prevê cobrança 

apenas em horário comercial e isenção para moradores, com objetivo de inibir que 

automóveis estacionem nas quadras residenciais para acessar as comerciais, como 

já ocorre hoje em muitas quadras. 

O Projeto não prevê terceirização da fiscalização, mantendo todos as prerrogativas 

do Poder Público, conforme foi explicado na Audiência Pública. 

Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

 
Nº: 297g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Maria Isabel Ramos   

CONTRIBUIÇÃO  
 
Não concordo. 

Não concordo, pois é área residencial. 

Sou contra, pois é área residencial. 
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RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 298g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Maria Jose Martins Rezende B. Fonseca   

CONTRIBUIÇÃO 
 
Prezados Senhores, 

Vimos manifestar nosso posicionamento contrário a cobrança de estacionamento nas 

áreas públicas do DF, notadamente nas quadras da ASA NORTE e ASA SUL, sejam 

nas áreas comerciais externas ou nas áreas internas de moradia. 

O GDF não pode impor esse fardo aos cidadãos SEM  ANTES garantir um sistema 

público, integrado e eficiente de transporte coletivo, digno da Capital da República. 

 

Faz-se necessário a implantação de um sistema radial de mobilidade urbana no DF, 

em direção ao Plano Piloto, utilizando trilhos leves e veículos seguros, leves e 

confortáveis, de forma a favorecer a migração do carro para veículos coletivos, bem 

como oferecendo qualidade urbanística e paisagística aos seus usuários. Esse 

sistema deve ser baseado na alteração da matriz energética de combustível fóssil 

para energias limpas e não poluentes ambientalmente. 

 

Entendemos que o modelo de gestão baseado em concessão a iniciativa privada da 

exploração de estacionamentos é desnecessário, imprudente e oneroso, visto que os 

investimentos para a implantação das vias públicas e demarcação das vagas já foram 

realizadas pelo GDF ao longo da construção de Brasília até os dias atuais. Faz- se 

necessário sim, o desenvolvimento de estudos para a constituição de um Órgão 

Publico que se configure em uma Autoridade Única Organizadora do Transporte e 

Mobilidade na Brasília Metrópole, que planeje e execute uma integração dos vários 

modais de transporte internos no Distrito Federal e com as cidades do entorno. 

Precede quaisquer estudos de cobrança de estacionamento no Plano Piloto a 

realização de investimentos e a implantação prioritária e urgente dos seguintes 

projetos: 

•    Expansão do Metro até o final da Asa Norte e sua continuidade por meio de VLT 

para as cidades na região norte do DF. 

•   Implantar o VLT na W3, L2 e Eixo Monumental, ambos de forma circular, mas 

integrado, substituindo completamente os Ônibus, que deverão se deslocar para 

outras vias. 

•    Executar o previsto no programa "Brasília Integrada" do BID/GDF,  que propõe 

“Terminais de Integração Metrô/VLT/Ônibus/Automóveis” nas pontas das Asas Sul e 

Asa Norte, com amplos estacionamentos gratuitos; 
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•  Implantar uma rede transversal de micro-ônibus elétricos de vizinhança (cruzando o 

Plano Piloto no sentido Leste-Oeste) ligando as quadras, desde 800 às quadras 900. 

•    Completar e integrar as ciclovias e ciclo faixas, construindo bicicletários em praças 

e pontos de ônibus, edifícios públicos e comerciais e fortalecer sistema compartilhado 

de bicicletas e patinetes. 

•       Quanto ao transporte individual, incentivar alternativas sustentáveis e 

compartilhadas. 

O agravante dessa proposta de Zona Verde, além da privatização dos 

estacionamentos públicos, é a terceirização da fiscalização e aplicação de multas 

também aparentemente ser privatizada. Isso impediria a reversão desses recursos 

para apoio a execução de projetos inovadores de REESTRUTURAÇÃO do sistema 

de transporte do Distrito Federal e de sua Área Metropolitana. Essa privatização dos 

estacionamentos públicos com terceirização da fiscalização e cobrança de multas 

trará pesado ônus e transtornos aos moradores do DF e região que se deslocam 

diariamente ao centro da capital. 

Trará, ademais, custo cruel ao orçamento familiar dos assalariados já obrigados a 

manter oneroso carro individual e a enfrentar penosos congestionamentos, devido à 

ausência de transporte coletivo decente pela omissão do poder público, ao longo de 

décadas 

Atenciosamente, 

Sérgio Bueno da Fonseca 

Presidente do CCAN 

 
RESPOSTA 
 
A SEMOB agradece a contribuição. 
Cumpre diferenciar privatização de concessão, como foi explicado na Audiência 

Pública. 

Com relação às quadras residenciais, destaca-se que o Projeto prevê cobrança 

apenas em horário comercial e isenção para moradores, com objetivo de inibir que 

automóveis estacionem nas quadras residenciais para acessar as comerciais, como 

já ocorre hoje em muitas quadras. 

O Projeto não prevê terceirização da fiscalização, mantendo todos as prerrogativas 

do Poder Público, conforme foi explicado na Audiência Pública. 

Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 
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Nº: 299g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Maria José Sant'anna Pereira   

CONTRIBUIÇÃO 
 
Olá, 

Acho absurda a proposta de cobrar e ainda mais cobrar caro para estacionar. O lugar 

é público e deveria continuar assim. Só a cobrança não irá resolver o problema.  

Antes há que se investir no VLT, e nas estações de metrô em toda cidade e, 

principalmente, na Asa Norte.  

O metrô é caro e não liga nada a lugar nenhum e vocês ainda querem cobrar para 

estacionar. Quem trabalha vai pagar caro para deixar o carro. Estamos numa 

pandemia, temos que fugir de ônibus e metrôs lotados. O governo precisa arrumar o 

transporte público que é caro, lotado, quente e demorado antes de pensar em cobrar 

ainda mais e dificultar a mobilidade pública. Ibaneis,  não voto em você, péssimo 

trabalho, chega dessas cobranças absurdas! 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
Cumpre diferenciar público de gratuito. 
O projeto prevê isenção para moradores. 
Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

 
Nº: 300g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Maria Silva   

CONTRIBUIÇÃO 
 
O Governo precisa analisar muito bem essa questão, pois nem todo mundo que vem 

de casa de carro é por opção e sim por falta dela. 

Creio que primeiramente tem que melhorar o sistema de transporte urbano, que não 

é lá essas coisas. Tem que repensar a situação do metrô, o qual atende pouca gente. 

Se tivesse um sistema de transporte urbano de boa qualidade, creio que muitas 

pessoas não iriam andar de carro próprio todos os dias, mesmo porque é estressante 

dirigir duas vezes por dia todos os dias da semana.  

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
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Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

 
Nº: 301g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Mariana Cabral   

CONTRIBUIÇÃO 
 
Eu sou contra o pagamento na Zona Verde. 

RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 302g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Marisson de Melo Marinho   

CONTRIBUIÇÃO 
 
Olá. 

Não bastasse todos os problemas de mobilidade que Brasília possui, mais esse agora. 

Cobrar estacionamento em áreas residenciais é além do absurdo. Não existe adjetivo 

para tal atitude. 

Porém, vindo desse atual governo, não é novidade. Só pensa nos lucros e nada de 

pensar no cidadão. Claro que vão tentar fazer um discurso, uma retórica para iludir, 

com premissas de igualdade, entre outras. 

Espero que, caso seja aprovado, a resposta venha nas urnas. 

Lamentável. 

  

Marisson de Melo Marinho 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 303g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Marize Araujo   

CONTRIBUIÇÃO 
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SOU ABSOLUTAMENTE CONTRA ESSE ABSURDO E IMORAL PROJETO DE 

COBRANÇA DE ESTACIONAMENTO EM ÁREA PÚBLICA, PRINCIPALMENTE NO 

INTERIOR DAS QUADRAS RESIDENCIAIS. 

Ter carro em Brasília não é uma simples opção. Trata-se de extrema necessidade de 

locomoção, em face do péssimo e ineficiente transporte público desta Capital. Não 

basta o caríssimo IPVA que pagamos sem nenhum retorno? Ainda querem onerar 

mais ainda o trabalhador para enriquecerem ainda mais uns poucos privilegiados 

deste País de enormes desigualdades sociais. 

Senhor governador, não moramos em casa no lago sul. Não temos garagem. 

RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 304g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Maura Garzon   

CONTRIBUIÇÃO 
 
Prezados, 

 

Meu direito de ir e vir e até na minha quadra isso é inexplicavelmente fora de senso. 

Muitos estão sem trabalho e vcs pensando na arrecadação de dinheiro. 

Brasília é uma cidade livre. 

Vcs querem passar por cima da opinião pública sem dó nem piedade. 

Sou totalmente contra esta cobrança 

 

Maura Garzon 

RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 305g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Mauricio M Barreto   

CONTRIBUIÇÃO  
 
Tendo em vista q já pagamos IPVA para utilizarmos vias públicas o q inclui 

estacionamentos, haverá  algum benefício na diminuíção do IPVA? 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. Informa-se que não é prevista no Projeto 
alteração no IPVA. 
 
Nº: 306g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Miguel Cardoso   

CONTRIBUIÇÃO 
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Já que o projeto tem como objetivo o investimento em mobilidade urbana, seria de 

grande aproveito a aplicação do dinheiro arrecadado em sustentabilidade no 

transporte, concluindo projetos como o VLT do Entorno Sul e W3; aumentar a frota de 

ônibus elétricos e movidos a biodiesel para as cidades-satélites a fim de melhor 

aproveitar a tecnologia; expandir o metrô e BRT para regiões mais distantes como 

Planaltina, Santa Maria, Gama, Cruzeiro, Sudoeste, Aeroporto; adotar tecnologia para 

facilitar a locomoção dos cidadãos e turistas como, por exemplo, telas que mostram o 

tempo de espera para a próxima linha, ar-condicionado, internet; e, voltando aos 

projetos do VLT, adicionar mais estações no Entorno Sul. 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 
Com relação à destinação dos recursos, foram acatadas as contribuições, conforme 
item 2.2 deste Relatório, para que se proponha adequação da legislação distrital à 
Política Nacional de Mobilidade Urbana de forma que os recursos arrecadados em 
concessões de mobilidade sejam direcionados a investimentos no próprio sistema de 
mobilidade. 
Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

 
Nº: 307g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Milton Costa Ferreira   

CONTRIBUIÇÃO 
 
Art. 1º 

II – Justificativas para contratação: a concessão tem como objetivos principais o 

estímulo ao transporte público e a ocupação eficiente dos espaços públicos, em 

atendimento aos princípios, objetivos e diretrizes da Política Nacional de Mobilidade 

Urbana instituída pela Lei Federal nº 12.587.... 

Estimulo ao transporte público, pra mim parece piada, pois antes de implantar esse 

sistema de cobrança deveria haver planos concretos de melhorias aos usuários, pois 

além do alto valor das tarifas cobradas o serviço é péssimo em tudo, requência, 

qualidade do veículo, estrutura das linha, locais que passam..... usuários precisam de 

garantia que terão transporte com qualidade, valor justo e isso tem que ser feito antes 

dessa implantação. 

A ARRECADAÇÃO DESSE PROJETO DEVERIA SER DESTINADA PARA 

MELHORIAS DO TRANSPORTE PÚBLICO, TORNA-LO MAIS BARATO PARA 

POPULAÇÃO VALORES MUITO ALTO A SER PAGO PELO CONTRIBUINTE 

III – Prazo de duração do contrato: 30 anos 

É muito tempo concedido, acredito que 20 anos seria o máximo, pois findo esse prazo 

pontos podem ser revisto sem a quebra do contrato 
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Calculo simples 

R$ 2.364.099.470,98 : 30 anos= R$ 78.803.315,69 por ano 

R$ 78.803.315,69 : 12 meses = R$ 6.566.942,97 por mês 

R$ 6.566.942,97 : 22 dias uteis = R$ 298.497,40 por dia 

R$ 298.497,40 por dia a calculo simples seria o que a concessionária pagaria ao gdf 

Serão implantadas mais ou menos 100.000 vagas digamos que com uso de R$ 1 real 

por hora Uma média de 10 horas por dia  

Arrecadar-se-ia R$ 1.000.000,00 por dia fácil, fácil. 

O que se escuta pelos meios de comunicação é que a arrecadação para o GDF será 

destinada a um certo fundo de pensão, isto é correto? 

Uma grande soma de dinheiro que deveria beneficiar toda população estaria indo para 

benefício de poucos que já tem um bom salário, acima da média da população 

Seria algo a rever? 

Em suma: 

SOU CONTRA ESSE PROJETO 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 
Com relação à destinação dos recursos, foram acatadas as contribuições, conforme 
item 2.2 deste Relatório, para que se proponha adequação da legislação distrital à 
Política Nacional de Mobilidade Urbana de forma que os recursos arrecadados em 
concessões de mobilidade sejam direcionados a investimentos no próprio sistema de 
mobilidade. 
Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Foram acatadas as sugestões para redução do prazo da concessão. 
 
 
Nº: 308g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Milton Paulo Santiago  

CONTRIBUIÇÃO1  
 
A Concessao vai se responsabilizar pelos furtos de veiculos e no onterior de veiculos?  

 
CONTRIBUIÇÃO 2 
 
Quantos carros uma familia da asa sul pode possuir sem que precise pagar as taxas? 
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RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 
Em análise comparativa com outras concessões de estacionamentos rotativos em vias 
públicas, tem-se como regra que a concessionária pode ser acionada somente se tiver 
responsabilidade pelo dano. Entretanto, a regularização e readequação dos 
estacionamentos contribuirá para inibir eventuais danos aos veículos, por exemplo 
pela utilização de câmeras e pela presença de funcionários da concessionária.   
Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 
 
Nº: 309g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Mina Ziane   

CONTRIBUIÇÃO 
 
Boa tarde! 

Minha contribuição é dizer que sou contra a cobrança.  

O que pagamos ao flanelinha, quase uma obrigação, o GDF quer retirar desses. 

Ocorre que eles continuarão ali. E nós teremos de pagar duas vezes, ou seja, aos 

dois. Protesto.. 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 
Foram acatadas sugestões para incluir regras para Guardadores e Lavadores 
Autônomos cadastrados junto ao GDF. 
 
Nº: 310g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Mônica Rabêlo   

CONTRIBUIÇÃO 
 
Bom dia! 

Eu li a reportagem sobre cobrança de vagas públicas no plano piloto e gostaria de 

expressar minha opinião. Não é porque eu moro no plano piloto que tenho dinheiro 

sobrando para pagar estacionamento, tenho um filho autista que demanda um cuidado 

diferenciado e quando recebo o dinheiro não vejo a cor do dinheiro pagando as minhas 

dívidas e ainda falta para pagar algumas contas ,como eu vou ficar pagando por 

estacionamento público? Meu filho tem tratamentos médicos e além do que quando 

cisma ele quer sair e se eu não saio  ele fica agressivo já  levei várias mordidas e tive 

um dedo quebrado.  

Queria sugerir que os portadores de necessidades tivessem passe livre para não 

pagar o estacionamento. Muitas vezes precisamos estar na rua para poder acalmar 

um autista e não acho justo ter que ser agredida porque não tenho dinheiro para pagar 

vaga de estacionamento PÚBLICO. Minha sugestão é passe livre para os deficientes.   

Obrigada pela atenção.  
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RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 
O Projeto prevê a reserva de vagas especiais, conforme legislação vigente. Já a 
gratuidade precisa ser estabelecida em lei específica. 
 
Nº: 311g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Natalia Noleto  

CONTRIBUIÇÃO 
 
Prezados da Secretaria Semob, 

Sou arquiteta e urbanista e me chamo Natalia Noleto. Venho por meio deste email, 

fazer algumas críticas sobre o projeto que visa a cobrança em estacionamentos 

rotativos e quadras residenciais em Brasília.  

Primeiro, gostaria de um maior esclarecimento sobre o conceito de espaços públicos, 

previstos no projeto do Plano Piloto.  

Segundo os cinco pontos do modernismo (planta livre, fachada livre, pilotis livre, janela 

em fita, terraço jardim) priorizam e valorizam a liberdade. Principalmente no item 

Pilotis, tombado em Brasília que deixa todas as Super Quadras livres e valorizam o 

trânsito de pessoas. Os estacionamentos das Super Quadras fazem parte do desenho 

urbanístico do Plano Piloto. Na qual, a ideia de ser livre faz todo sentido. Além do 

mais, são proibidas grades para impedir este caminhar entre os blocos e super 

quadras. Neste mesmo conceito, o carro é livre para estacionar e transitar nas super 

quadras. Sendo totalmente incoerente, fazer uma tarifa para estes moradores e 

visitantes, pagarem um estacionamento que o conceito ( desde sempre) foi de ser 

livre. 

Entendo que muitas cidades com uma mobilidade urbana de QUALIDADE e 

ADEQUADA possuem seus centros com estacionamentos tarifados. Porém, estamos 

longe de encontrar esta mobilidade aqui no Brasil, muito menos no Distrito Federal. 

Segurança de ir e vir, como em países europeus e/ou qualquer outro país que 

funciona, aqui está longe de ser um modelo parecido. Ou seja, é praticamente injusto 

e incoerente comparmos modelos que estão muito opostos das nossas realidades. 

Com muita dificuldade, tentei ouvir via YOU TUBE (através de uma péssima 

transmissão online) em plena PANDEMIA, uma audiência pública de tamanha 

relevância para o Distrito Federal, que o atual governo queixa de ações que não foram 

feitas de governos anteriores Ou seja, nossa mobilidade urbana não existe e nunca 

existiu. Se quer, temos uma malha de metrô que passa em uma Universidade Pública 

ou no final do eixo norte do Plano Piloto. A pauta para o momento é a expansão de 

todos os tipos de transporte ( VLT, Onibus e metrô)Em uma pandemia, é uma 

vergonha ter esta pauta em andamento. Sem um debate profundo de muitas questões. 

Simplesmente escolher uma empresa privada ( que sabe lá se já não será corrupta e 

oportuna) para cobrar tarifas da população, que se quer foi questionada para tal. 
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Estou de um tremendo desgosto por esta atitude. E o mínimo que seria justo, era um 

debate de qualidade com Urbanistas, estudiosos e a população ( com devidos 

representantes de Quadras e outros espaços) para discutir de forma construtiva a 

questão dos carros. 

Não tenho voz perante ao Ministério Público, muito menos na Câmara Legislativa. 

Mas esta proposta foi no pior momento que deveria, parecendo uma oportunidade de 

silêncio da população. Precisamos de outras soluções e SEGURANÇA antes de 

qualquer atitude. Pois eu tenho absoluta CERTEZA que nenhum destes idealizadores 

andam de metrô na nossa cidade. Podem até andar de metrô na Suiça, Londres ou 

Nova York, porém aqui eu duvido. 

Outro esclarecimento: O projeto prevê uma outorga fixa inicial de quase R$ 800 mil + 

10% sobre o faturamento bruto mensal. Onde será o investimento deste valor? 

Não sei se quer este email terá algum efeito, mas foi a única maneira que encontrei 

de não ficar em silêncio.  

Natalia Noleto.  

RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 
O projeto não prevê a utilização de grades ou outras intervenções, a gestão dos 
estacionamentos é feita por câmeras com tecnologia de leitura de placas (OCR). 
Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Com relação à destinação dos recursos, foram acatadas as contribuições, conforme 
item 2.2 deste Relatório, para que se proponha adequação da legislação distrital à 
Política Nacional de Mobilidade Urbana de forma que os recursos arrecadados em 
concessões de mobilidade sejam direcionados a investimentos no próprio sistema de 
mobilidade. 
 
Nº: 312g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Natalia Souza   

CONTRIBUIÇÃO 
 
Zona verde para cobrar de moradores? Criar uma zona verde para cobrar taxa de 

estacionamento para moradores é algo absurdo. Daqui a pouco criam uma taxa para 

respirar. Absurdo! 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. O Projeto prevê isenção para moradores. 
 
Nº: 313g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Neide Lima   

CONTRIBUIÇÃO 
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Olá, 

Gostaria de manifestar minha opinião sobre a zona verde no DF: sou totalmente 

contra. Já pagamos impostos e taxas demais, não precisamos de mais um. Além do 

que área pública é de domínio público, pertence ao povo e não pode, nem deve ser 

taxado! 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 314g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Nelsilene Barbosa Reis    

CONTRIBUIÇÃO 
 
Srs. segue minha sugestão em relação ao projeto de cobrança dos estacionamentos 

públicos o chamado ZONA VERDE. 

Então, um projeto desse nível precisa ser analisado com cautela, porque precisamos 

ter um transporte público de qualidade, analisar os locais de moradia da população, 

eu por exemplo moro em condomínio região de Vicente Pires, do lado da via estrutural 

bem no meio, não tem uma parada, não tem uma passarela que inclusive de vez em 

quando me aventuro a pegar um ônibus e a noite preciso atravessar as duas vias ou 

seja rezar e atravessar. 

Hoje temos um comércio na W3 Norte 703, que chegamos cedo e voltamos a noite, 

já pagamos um aluguel caro, uma conta de água e energia cara, um IPTU mais caro 

ainda, temos os imposto do comércio, funcionário, e agora mais essa taxa de 

estacionamento? SOU CONTRA. 

 
RESPOSTA 
 
A SEMOB agradece a manifestação. 
Os estacionamentos rotativos são serviços públicos assim como a energia e água 
mencionados. 
 
Nº: 315g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Nida Marques   

CONTRIBUIÇÃO 
 
O que mais fazemos nesse país é pagar impostos. 

Agora querem cobrar por estacionamento pública no país que tem um dos transportes 

públicos mais caros do mundo... 

A ideia é sugar o dinheiro do povo o máximo possível, como se nossos impostos não 

fosse o suficiente para encher o bolso deles. 
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https://glo.bo/3fgx3uj 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 316g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Nina B. Alvim   

CONTRIBUIÇÃO 
 
Bom dia. Nas superquadras, nas quadras, não deveria ter estacionamento rotativo 

tendo em vista serem quadras habitacionais. 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. O Projeto prevê isenção para moradores. 
 
Nº: 317g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Núbia Braga   

CONTRIBUIÇÃO 
 
Boa tarde! 

Meu nome é Núbia Braga. 

Soube do projeto para taxar o estacionamento público, e honestamente, acho uma 

vergonha um projeto como este na situação em que Brasília se encontra com relação 

ao transporte público.  

É inaceitável punir o cidadão que trabalha no Plano Piloto e que mora longe. Eu moro 

em Taguatinga Norte e não há muitas opções para chegar até o meu trabalho na Asa 

Norte.  

Para ir de ônibus preciso pegar duas conduções, levando quase 2 horas para ir e mais 

2 horas para voltar do trabalho. 

Os ônibus são sempre superlotados, não há metrô, não há opções pra quem precisa 

ir diariamente pra Asa Norte.  

Com os valores absurdos que estão sendo colocados para o estacionamento, eu 

gastaria cerca de 700 reais por mês apenas com estacionamento, fora a gasolina, 

comprometendo 1/3 do meu salário.  

Muitas pessoas iriam se submeter ao sistema de transporte público caótico por não 

terem condições de arcar com este valor, superlotando os ônibus que já são 

superlotados, principalmente porque as linhas que passam por Taguatinga para a 

rodoviária vêm de Ceilândia. São duas cidades satélites com relevante densidade 

populacional, isso precisa ser levado em consideração.  
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Milhares de pessoas a mais sendo obrigadas a optar pelo transporte público que já é 

extremamente ineficiente, só vai gerar um caos ainda maior.  

Antes de decidir taxar o estacionamento público, o governo deveria priorizar dar 

qualidade ao transporte público.  

Se houvesse ônibus e metrô em quantidade suficiente, com qualidade, sequer seria 

necessário taxar o estacionamento. As pessoas migrariam naturalmente para o 

transporte público.  

Se a razão deste projeto é estimular o uso de meios de transporte coletivos, saibam 

que essa postura está indo na contramão de uma política pública eficiente. Primeiro 

devem ser dados os meios, e só depois seria adequado tomar uma medida como 

essa, não invertam essa sequência. 

Esse projeto só vai prejudicar as pessoas que já passam por muitas dificuldades para 

se deslocarem por vários e vários quilômetros todos os dias.  

Eu acredito que as pessoas que vão ao Plano Piloto para trabalhar não podem ser 

punidas por isso. Não são idas esporádicas. Serão custos e desgastes diários, 

comprometendo o salário e a saúde mental das pessoas. Por favor, reflitam sobre 

isso. 

Os servidores do GDF, por exemplo, poderiam ser poupados se o centro 

administrativo entrasse em funcionamento. Isso já seria suficiente para desafogar as 

vagas de estacionamento no Plano Piloto, pois há muitos servidores que residem nas 

cidades satélites próximas a Taguatinga/Samambaia/Ceilândia.  

RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
Foram acatadas sugestões para reavaliar valor das tarifas e permanência máxima. 
Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

 
Nº: 318g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Orlando Braz   

CONTRIBUIÇÃO 
 
Como a preocupação é reduzir o número de veículos na zona central, nós moradores 

das cidades satélites, no meu caso Brazlândia, necessitamos de ônibus de qualidade 

e como alternativa também de ônibus Executivos, tanto para ida e volta, com horários 

rigorosos no seu cumprimento. Assim, conseguindo viajar sentados e confortáveis não 

seria necessário usar o veículo próprio. E, ao chegar ao Plano se existir a possibilidade 

de alugar carros elétricos, com certeza o estímulo seria maior ainda. 
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Em relação ao metrô, se aumentar o número de vagões já ajudaria muito, mesmo o 

trem tendo que realizar duas paradas na estação. 

Na Eptg tem como adaptar a parada para que os ônibus que não tem as portas no 

sentido das paradas possam parar também.  

 

Atenciosamente, 

ORLANDO BRAZ 

 

RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 
Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

 
Nº: 319g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Paulo André Melo Cordovil   

CONTRIBUIÇÃO 
 
Sou contra!! O que é público deve permanecer público. 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
Importa diferenciar público de gratuito. 
 
Nº: 320g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Paulo Angelo   

CONTRIBUIÇÃO 
 
Prezados, 

Acho que primeiro tem que dar condições de um lado (mobilidade sustentável) para 

depois criar dificuldades do outro lado (mobilidade por carros individuais). 

Sistema de transporte público de Brasília é muito ruim. Isso não vai acabar nunca, 

porque há empresas que ocupam esse espaço há anos e mantém esse status quo. A 

solução tem que ser uma mudança significativa no transporte coletivo e segurança 

pública. Depois uma campanha para a população fazer uso. 

O ponto é que precisamos ter primeiro melhorias concretas no transporte público para 

depois se falar em cobranças de estacionamentos. Veja o modelo europeu. Lá se 

cobra estacionamento, mas o transporte público é muito bom. Muita gente ficou 

indignada com essa proposta do GDF, veja os dislikes que o vídeo no YouTube 

ganhou. Se estamos em uma democracia, acredito que a vontade do povo precisa 
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prevalecer. Confio que o GDF terá maturidade para recuar diante da manifestação da 

população.   

Temos que ter coragem de mudar drasticamente o sistema de transporte público do 

DF. Com locais de baldeação, maior regularidade, uso de veículos mais modernos e 

menores (em locais que requer), maior capilaridade,  melhor integração com metrô e 

bicicletas, mais ciclovias, mais segurança nos pontos de ônibus.  Há projetos de lei 

para zerar impostos sobre bicicletas, por exemplo, que não avançam.  

Amo Brasília e torço para sermos bons exemplos! 

Att, 

Paulo Angelo 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 321g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Paulo César de Olivieir   

CONTRIBUIÇÃO 
 
Prezado, Boa Tarde. 

Por que não faz uma cobrança de taxa, semelhante à de Londres, só que para 

qualquer veículo, sem exceções, seria para circulação de veículos. 

Cobra uma taxa diária de quem circula no plano piloto, independente de estar parado 

em algum lugar, entrou no plano piloto paga, circulou dentro paga. 

Se o carro for filmado em alguma das câmeras, cobra-se o dia.  

As câmeras que existem conseguem muito bem registrar as placas, inclusive 

velocidade média. 

Tipo 5, 10, 15, 20 pelo dia que a pessoa for identificada circulando no plano piloto.  

É possível diferenciar diária para carro pequeno, caminhão, ônibus, automóvel 

importado, gasolina, diesel. 

E pronto, é abrangente e força a todos a diminuírem a circulação de veículos no plano 

piloto. 

Eu mesmo vou me policiar para circular só com um veículo. O outro fica parado e se 

sair. Paga. 

O motorista vai pensar duas vezes antes de pôr o carro na rua. 

Segue link de reportagem de cobrança de taxa.  

https://www.gazetadopovo.com.br/haus/sustentabilidade/londres-comeca-a-cobrar-

taxa-para-circulacao-de-veiculos-poluentes/ 
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RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. A legislação atual do Distrito Federal não permite 
a cobrança de pedágios, o que inviabiliza a alternativa sugerida. 
 
Nº: 322g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Paulo E. C. Parucker   

CONTRIBUIÇÃO 
 
Boa tarde. Com vistas à Audiência Pública de 31/07/2020, apresento a seguinte 

sugestão para aprimorar o projeto ZONA VERDE:  

 

Sugestão: 

Antes de iniciar a cobrança pelos estacionamentos privatizados, o GDF deve ser 

otimizar o transporte público, vale dizer: aumentar o número de ônibus e de linhas, 

bem como reduzir o valor da passagem e o tempo de espera entre as viagens. 

 

Justificativa: 

Com a implementação do TRANSPORTE PÚBLICO DE QUALIDADE PARA TODOS 

como pré-condição para o projeto Zona Verde, a cobrança pela privatização dos 

estacionamentos será um avanço para a mobilidade urbana e o meio ambiente, 

colaborando para desestimular o uso de veículos particulares no centro da cidade, o 

que desafoga o trânsito e diminui a poluição do ar. Sem essa pré-condição, a medida 

em discussão será apenas mais um meio de transferir o uso e gestão de logradouros 

públicos para a exploração de uns poucos particulares. 

 

Atenciosamente, 

 

Paulo E. C. Parucker 

Morador da Asa Norte - Brasília/DF 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 
Cumpre diferenciar privatização de concessão, como foi explicado na Audiência 

Pública. 

Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

 
Nº: 323g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Paulo Gobbato  

CONTRIBUIÇÃO 
 
Olá! Segue minha participação sobre o assunto da Zona Verde: 
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A Zona verde é bem vinda, porém deve ser limitada. Há quadras das asas sul e norte 

em que os prédios têm acesso a vagas de garagem. Visto que o transporte público de 

brasília é ruim, ter 2 carros em casa é necessário, por mais que seja caro. Nos casos 

dos prédios com garagem os moradores automaticamente terão duas vagas: 1 na rua, 

liberada pelo governo e 1 na garagem. Já os moradores de prédios que não tem 

garagem, terão direito a apenas 1. Logo o governo está beneficiando os mais ricos, 

ao custo dos mais pobres. Não que os moradores da asa sul sejam pobres, mas há 

uma discrepância grande entre os que têm garagem e os que não tem. Qual vocês 

acham que nós escolheríamos: Pagar por estacionamento caro ou morar em um 

prédio com elevador e garagem? Pois a diferença de pagar este estacionamento e 

morar em um lugar muito melhor é igual e absurda. 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 
Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 
 
Nº: 324g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Paulo José Wanderley Braga   

CONTRIBUIÇÃO 
 
Boa Tarde, 

Segue abaixo as sugestões do projeto zona verde,  sem emoções só com contribuição 

pragmática e com o retorno para a sociedade, que já está farta de tantas taxas para 

pagamento de despesas elevadas e retorno baixo: 

a) QUANTIDADE DE PLAYERS: Deve ser selecionado 2 empresas uma para a área 

norte e outra para área sul. VANTAGEM:: ter maior concorrência e 2 lances (um para 

cada área) ensejando maior arrecadação; comparação da qualidade do atendimento 

prestado; 

b) CONTRAPARTIDA : Cada empresa deverá contruir em um prazo até 5 anos, 

prorrogavel até 3 anos, um edifício garagem em cada asa, VANTAGEM: aumentar 

numero de vagas e consequentemente arrecadação inclusive impostos; desafogar o 

trânsito. Inclusão do prédio na concessão, com final coincidente ao final da concessão, 

assim estimula a empresa a concluir mais rapadiamente possível pois assim terá um 

ativo a mais e com mais tempo para explorar. OBSERVAÇÃO: São de décadas o 

objetivo de construção do edificio garagem e esta é a oportunidade de tirar do papel 

sem desembolso recurso público 

c) DESTINAÇÃO DOS RECURSOS: todos os recursos devem ser voltados parta 

mobilidade, efetivas e com acompanhamento da execução pela sociedade civil 

representada por um conselho de moradores, governo, conselho de arquitetura, 

ministério público, Tribunal de Contas do DF e controladoria do DF. PROIBIDO 

destinar recurso para qualquer tipo de custeio, plano de previdencia (público ou 

complementar), pagamento de salários, alugueis e quaisquer despesas 

governamentais seja administração direta, indireta, autarquias, fundações, etc. 
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CICLOVIAS: as concessionárias deverão construir ciclovias de forma interligar as 

cidades satélites e estas com o plano piloto, para facilitar a mobilidade e diminuir o 

excesso de veículos no DF e adequação da quantidade de veículos à quantidade de 

vagas. As concesxionárias construindo sai mais barata que o Governo. 

d) CONSTRUÇÃO DE BOLSÕES DE ESTACIONAMENTO: somente permitir o início 

da cobrança após implementada a infraestrutura, sinalização e demais obras 

necessárias. 

e) ARRECADAÇÃO: Implementar a cobrança eletrônica, com aceitação cartão de 

crédito ou débito, sem cobrança adicional. Recurso deve ir conta central no BRB e ser 

realizada prestação de contas mensal e divulgada no Diario Oficial do DF, e 

disponibilizada aos meios de comunicação, escrita, falada, televisionada e mídias 

sociais 

f) PRESTAÇÃO DE CONTAS: Deve ser prestado contas trimestralmente aos órgãos 

de controle do GDF e ao TC DF que deve se manifestar sobre a aprovação ou não 

até 3 meses após a entrega da prestação de contas. PRAZO: a concessionária 

entregará a prestação de contas 30 dias após concluido cada trimestre civil. 

g) INTEGRAÇÃO TRANSPORTES:o GDF, SEMOB e órgão que venha a sucede-lo 

devem implementar linhas de ônibus que passem pelos bolsões de estacionamento e 

façam ligação entre as regiões do plano piloto e não somente vias W3 e L2; 

h) AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO SERVIÇO: deve ser criado indicadores de 

medição da qualidade da prestação dos serviços, inclusive com a medição da 

satisfação dos usuários. A Avaliação dos usuários e construção e manutenção das 

contrapartidas terão maior peso. A avaliação deve ser divulgada mensalmente pelos 

meios de comunicação e mídias sociais. A classificação como regular, ruim ou 

pessimo por 3 meses seguidos ou alternados no ano, terá cassada a concessão e 

aberta nova licitação com a obtenção de nova oferta de valor à concessão.  Não será 

devolvido nenhum valor a qualquer título nem indenização à empresa que tiver a 

concessão cassada. 

i) FISCALIZAÇÃO: Deverá ser amplamente divulgada o órgão responsável por 

fiscalizar, o plano de ação e acompanhamento e fiscalização da concessão, bem 

como o processo de apuração e punição aos que negligenciarem ou não cumprirem 

o dever de fiscalizar e enquadrar em prevaricação e expulsão do serviço público por 

não cumprir o dever. 

Apesar de extensa, é um compromisso de 30 anos e se mal formulado, será somente 

passar dinheiro para empresa privada sem benefício significativo à população. 

Atenciosamente, 

Paulo José Wanderley Braga 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 
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Com relação à estruturação da concessão em mais de um lote, em análise 
comparativa com outros processos de concessão de estacionamentos rotativos 
verificou-se que não é habitual, a exemplo da recente modelagem adotada pelo 
Munícipio de São Paulo, com quantitativo de vagas similar ao do DF. Não obstante, 
esse aspecto poderá ser melhor avaliado nas próximas etapas do projeto. 
O projeto não prevê a criação de novas vagas na área central, pois seria contrário aos 
seus objetivos. 
Com relação à destinação dos recursos, foram acatadas as contribuições, conforme 
item 2.2 deste Relatório, para que se proponha adequação da legislação distrital à 
Política Nacional de Mobilidade Urbana de forma que os recursos arrecadados em 
concessões de mobilidade sejam direcionados a investimentos no próprio sistema de 
mobilidade. 
Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Foram acatadas sugestões para refinar proposta de implantação do Projeto. 
A minuta de Contrato de Concessão prevê critérios de desempenho e regras para 
prestação de contas e fiscalização, que poderão ser aperfeiçoadas nas próximas 
etapas do projeto. 
 
Nº: 325g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Paulo Moreira Neto  

CONTRIBUIÇÃO 
 
Prezados, 

Gostaria de registrar minha contribuição a respeito do número de veículos dos 

moradores das áreas atingidas e que serão isentos da eventual cobrança. 

Entendo que não deve haver restrição de quantidade de veículos por unidade 

unifamiliar, bastando, ao requerente, provar a residência no endereço indicado. 

A restrição de 1 (um) veículo por unidade prevista no edital é desproporcional à 

realidade das áreas abrangidas e causará, sem dúvidas, um dispêndio insuportável 

aos moradores.  

Deste modo, peço que minha contribuição à Audiência Pública em comento, converta-

se na revisão dos critérios de isenção estabelecido, bem como aguardo o registro da 

mesma na ata de realização. 

Sem mais para o momento, subscrevo. 

Atenciosamente, 

Eng...Paulo Moreira Neto 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 
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Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 
 
Nº: 326g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Paulo Roberto C. Pacheco   

CONTRIBUIÇÃO 
 
Paulo Pacheco pachecobsb@gmail.com 
 
Bom dia, 

Primeiramente gostaria de informar que sou a favor da criação da zona verde porém 

com alguns ajustes. 

Acabo de ler uma reportagem com uma declaração do secretário que concordo em 

partes com sua afirmação, segue abaixo a declaração que li no site Metropolis. 

“Qual é a nossa preocupação? Quando a gente coloca a cobrança na área comercial, pode 

ter uma fuga para a área residencial. E aí prejudica os moradores. Minha preocupação é 

proteger os moradores” 

Acredito que colocando cobrança em áreas residenciais não estará protegendo o 

morador e sim punindo, assim segue minha singela contribuição para este tema. 

 - Cobrança de valor em áreas comerciais. 

 - Cobrança em áreas residenciais, DESDE QUE NÃO SEJA MORADOR. 

Existem hoje diversas formas de controle para que possa identificar os moradores. 

Exemplo a empresa que ganhar a licitação para o zona verde poderia disponibilizar 

um QR code para colocar nos parabrisas dos carros após a comprovação de 

residência (comprovantes) este qr code conteria nome e o endereço do proprietário 

do carro, assim se ele estiver estacionado em sua residência ficaria isento de 

pagamento. 

Att, 

Paulo Roberto C. Pacheco 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 
O Projeto prevê isenção para moradores. 
A gestão se dará por câmera com tecnologia para leitura de placas (OCR). 
 
Nº: 327g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Paulo Rodrigues Souza   

CONTRIBUIÇÃO 
 
Apresento minhas sugestões abaixo: 

Primeira Etapa: 
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1. Implantar o estacionamento rotativo, mediante um cronograma, priorizando primeiro 

os Setores Comercial Sul e Bancário Sul e Comercial Norte e Bancário Norte. 

Segunda Etapa: 

2. Nas Quadras Comerciais e Residenciais da Asas Sul e Norte. 

Não vi publicado nos jornais o cronograma com início e fim da implantação. 

Graças a Deus vamos ficar livres de flanelinhas e também de carros velhos ocupando 

vagas por longos períodos e até anos. 

Os preços estão dentro do esperado, não vejo razão para alterar os valores e serem 

cobrados. 

Os bolsões de estacionamento devem ser feitos ou melhorados após implantação da 

primeira etapa, acima. 

O Contrato de concessão deve ser muito bem amarrado, sugiro colocar no edital uma 

cláusula que em caso de impugnação do edital a empresa deverá depositar o valor 

correspondente ao valor do contrato; sem direito a devolução, para inibir os 

aventureiros, e os que são contra o projeto. 

parabéns ao GDF pela iniciativa, só Brasília não tem estacionamento pago nas 

Capitais do Brasil.  

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 
 
Nº: 328g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Paulo Valentim   

CONTRIBUIÇÃO 
 
A medida visa que o usuário utilize transporte público, certo? 

O que será feito em contrapartida, com os ônibus por exemplo, na questão da 

segurança? Só em 2019 foram mais de 1.538 assaltos a coletivos segundo a SSP/DF.. 

com esses números, ninguém deixará os carros em casa. 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 329g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Pedro Ferreira Caixeta    

CONTRIBUIÇÃO 
 
O GDF não pode ser tão insensível com a comunidade numa crise sanitária sem 

precedentes como essa do coronavírus, tratando dum assunto tão polêmico como o 

da cobrança de estacionamento em área pública. Espera passar a pandemia para dar 
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chances ao cidadão de participar dos debates presencialmente ! Tá parecendo com o 

Ministro Ricardo Sales, do Meio Ambiente, que deixou A BOIADA PASSAR quando 

as pessoas estão morrendo! Vade Retro Satanaz. Pedro Ferreira Caixeta - Cidadão 

Contribuinte. 

 

RESPOSTA 

A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 330g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Pedro Henrique Mendes da Silva  

CONTRIBUIÇÃO 
 
Boa tarde, concordo com a implementação da área verde em áreas como centro de 

Brasília ( estacionamentos do shopping conjunto nacional e conic, e os 

estacionamentos da plataforma superior da rodoviária, já passou da hora de ocorrer 

essa implementação para tirar os flanelinhas das ruas, que na maioria das vezes são 

abusivos, cobram taxas altas, traficar drogas, e danificam os carros estacionados, o 

que não concordo é a implementação da área verde em áreas residenciais como nas 

asas Sul e Norte. 

RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 331g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Pedro Pimenta    

CONTRIBUIÇÃO 
 
Prezados, 

É simplesmente uma total irracionalidade e ignorância querer implementar uma zona 

de cobrança de estacionamento público em uma cidade que está entre os 10 piores 

sistemas de transportes públicos no mundo (vide 

reportagem https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/brasilia-esta-entre-os-10-

piores-sistemas-de-transporte-publico-do-mundo-diz-estudo.ghtml). 

Primeiro deveria-se implementar um sistema de transporte público digno e de 

qualidade aos moradores, para depois criar "desincentivos" para os transportes 

individuais. Cogitar tal política pública antes de uma total reformulação no transporte 

público do Distrito Federal, demonstra a total falta de capacidade, conhecimento e 

interesse público dos gestores de nosso distrito. Nem se quer temos transporte 

metroviário na região norte do DF. Simplesmente um grande absurdo! 

Atenciosamente 

Pedro Pimenta 

 
RESPOSTA 
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A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 332g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Pedro Victor Oliveira   

CONTRIBUIÇÃO 
 
Boa tarde, 
 
Gostaria de expor a minha visão a respeito do projeto zona verde. 
 
Como foi proposto, o projeto zona verde é um extremo desrespeito com a população 
brasiliense. Um projeto que taxa valores absurdos de uma população que já paga 
impostos elevados na compra e manutenção de carros, pois conta com um transporte 
público insuficiente e de má qualidade. 
 
O GDF vem, há anos, prometendo as mesmas melhorias que estão sendo prometidas 
agora pela secretaria de mobilidade. Expansão do metrô, implantação do VLT, 
ampliação da frota e linhas de ônibus. Contudo, nenhuma dessas promessas nunca 
foi cumprida e, por mais que a secretaria de mobilidade insista no contrário durante 
aparições na televisão, não existe nada concreto sendo feito para beneficiar a 
mobilidade urbana e a população do DF. 
 
Esse projeto, como foi apresentado, não passa de uma medida de arrecadação sem 
destinação definida da verba arrecadada. Ao meu ver, e imagino que grande parte da 
população brasiliense pense assim, o GDF irá implantar um projeto de cobrança 
bilionário em dias a meses enquanto demorará anos para implantar tímidas mudanças 
no transporte público do DF, como sempre foi feito. E nesse meio tempo a população 
pagará o preço pela ganância e ineficiência do governo. 
 
Além da visão geral a respeito do projeto, gostaria também de pontuar algumas 
impressões sobre aspectos específicos: 
É um absurdo realizar a cobrança, a título de mobilidade urbana e incentivo ao 
transporte público, de zonas residenciais, independentemente do fato de que se libere 
1 carro por morador. Isso é a mais descarada forma de o GDF mostrar o caráter 
meramente financeiro desse projeto que visa apenas arrecadar recursos sem 
destinação definida, mas que todos sabemos onde vai parar no final. 
 
Gostaria que a secretaria de mobilidade e o GDF como um todo pensasse um pouco 
mais sobre esse projeto e mostrasse um pouco mais de respeito com a população que 
o elegeu, pois não aguentamos mais ser enganados e cobrados duas vezes pelos 
mesmos serviços. 
 
Obrigado pela atenção 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 
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Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

Com relação à destinação dos recursos, foram acatadas as contribuições, conforme 
item 2.2 deste Relatório, para que se proponha adequação da legislação distrital à 
Política Nacional de Mobilidade Urbana de forma que os recursos arrecadados em 
concessões de mobilidade sejam direcionados a investimentos no próprio sistema de 
mobilidade. 
Com relação às quadras residenciais, destaca-se que o Projeto prevê cobrança 

apenas em horário comercial e isenção para moradores, com objetivo de inibir que 

automóveis estacionem nas quadras residenciais para acessar as comerciais, como 

já ocorre hoje em muitas quadras. 

 
Nº: 333g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Persio Davison   

CONTRIBUIÇÃO 
 
O projeto não propõe cobrar estacionamentos por uma vaga em frente à sua 

residencia. indagação falsa dá viés de resposta... 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. O Projeto prevê isenção para moradores. 
 
Nº: 334g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Plinio Sergio Pereira de Moura - Nudema  

CONTRIBUIÇÃO 
 
Bom dia , 

 Meu nome é Plínio Moura, moro na 314 norte e não possuo vaga de garagem, 

Portanto seria muito oneroso o custo adicional mensal de arcar com o pagamento 

Deste estacionamento local (moradia, quadra residencial). 

 O GDF não devia cobrar pelo estacionamento em área residencial. 

 E os valores são um absurdo. (02 a 05 reias) a hora. Olha o custo disso mensal. 

 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 
Foram acatadas sugestões para reavaliar valor das tarifas e permanência máxima. 
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Nº: 335g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Pri Om    

CONTRIBUIÇÃO 
 
Transporte público em Brasília é péssimo, um dos PIORES do Brasil, uma vergonha 
total para visitantes e moradores, nosso Metrô é uma PIADA, além dos aumentos 
constantes nas passagens sem NENHUMA contrapartida em termos de qualidade, e 
agora isso?? 
 
Querem cobrar pelas vagas com a sórdida justificativa de que é para incentivar o uso 
do transporte público?!! Pensam que estão enganando quem?  
 
É muito mais fácil, afinal, inventar uma punição para quem usa carro, encarecer ainda 
mais o custo de vida na cidade (e aproveitar para encher os bolsos em conluio com 
as empresas favorecidas), do que de fato administrar com excelência o dinheiro 
público (que não é pouco) em prol da nossa cidade. 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 336g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Rachel Leal   

CONTRIBUIÇÃO 
 
Contra a cobrança de estacionamento nas quadras residenciais. 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 337g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Rafael Ribeiro   

CONTRIBUIÇÃO 
 
Pontos a considerar: 

1) Brasília foi construída para ser uma cidade livre, onde todos pudessem circular 

livremente. Logo, essa proposta de cobrar pelo uso do espaço público fere uma dos 

propósitos de fundação da cidade. 

2) O número de veículos na cidade não oferece nenhuma prejuízo à mobilidade. Logo, 

essa proposta não atacará nenhum problema.  

3) Muitos moradores trabalham em quadras diferentes daquelas onde moram, e 

utilizam-se de veículo próprio para essa mobilidade. Considere que, devido a isso, 

existe muita "troca de vaga": morador da Asa Norte estaciona na Asa Sul, enquanto 

morador da Asa Sul estaciona na Asa Norte. Nesta conta, ambos pagarão, mas o 
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espaço ocupado seria exatamente o mesmo, sem prejuízo para outros frequentadores 

do espaço. Logo, é uma proposta que afetará o bolso de vários, mas de forma alguma 

resolverá algum suposto problema. 

4) A simples ideia de fiscalização eletrônica é absurda. O fato de termos o estado 

vigiando nossa movimentação beira ao surrealismo distópico! 

5) O DF conta com um dos mais altos IPVAs do país, perdendo somente para SP, 

MG, RJ e GO. Já pagamos um preço altíssimo para possuirmos um veículo, e agora 

teríamos que pagar (novamente) para usá-lo em território do DF? Beira a insanidade! 

6) A ideia de taxar quadras residenciais beira a insanidade! Toda movimentação 

regular de uma família - uma ida ao supermercado, ao hospital, ao cartório, ao 

restaurante, visitas a familiares e amigos - seriam taxadas! Já pagamos IPTU para 

podermos ficar na cidade, e agora teríamos que pagar para andar? Soa como um 

absurdo! 

7) Diversos motoristas profissionais serão lesados, indo do tradicional taxista - que 

deixa seu veículo estacionado nas entradas das quadras, ou em vagas - até motoristas 

de aplicativo - como Uber, Cabify, 99Taxi e outros - que estacionarão entre uma 

corrida e outra, ou mesmo para descanso. Essa proposta atingirá em cheio essa 

população, deixando-os mais pobres, cobrando uma taxa justamente quando não 

estão trabalhando e auferindo renda! 

8) A hipótese de monitoramento eletrônico afetará diversos outros motoristas, em 

especial motoqueiros que efetuam entregas rápido. Estes frequentemente estacionam 

seus veículos para uma entrega rápida, seja de encomenda ou alimentos. A cobrança 

automática pelo uso do espaço diminuirá ainda mais a pouca renda que obtém.  

9) Não só estes trabalhadores, elencados nos itens 7 e 8, todos aqueles que usam o 

veículo para visitas profissionais - como encanadores, técnicos de diversas áreas 

(internet, TV a cabo, móveis planejados, pedreiros, corretores, etc) - serão taxados 

em seu horário de trabalho, encarecendo os custos de deslocamento apenas para 

trabalhar.  

10) Uma pessoa que deixe o veículo a ser taxado pelo valor mínimo (R$ 2/hora) pelo 

tempo máximo previsto (59h) deduzirá R$ 472 por mês, ou estonteantes 45,16% de 

um salário mínimo! O valor é superior a uma cesta básica, estimada em R$ 450,45 

em junho/2020. (Fonte: DIEESE) 

11) A medida encarecerá a posse de veículo. Com isso, é possível que aumentem 

ainda mais a presença de veículos abandonados em vagas úteis na cidade. Será mais 

barato abandoná-lo que quitar todas eventuais dívidas decorrentes dessa abusiva 

taxação. 

12) Para equilibrar as contas públicas, os governantes não deveriam considerar a 

elevação da nossa já imensa carga tributária! É hora, mais do que nunca, de REDUZIR 

os gastos públicos. 

Atenciosamente, 

Relatório Anexo - Contribuições e Respostas (Rev Site) (53442389)         SEI 00090-00014697/2020-22 / pg. 896



 

Rafael Ribeiro 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
Cumpre diferenciar público de gratuito. 
Com relação às quadras residenciais, destaca-se que o Projeto prevê cobrança 

apenas em horário comercial e isenção para moradores, com objetivo de inibir que 

automóveis estacionem nas quadras residenciais para acessar as comerciais, como 

já ocorre hoje em muitas quadras. 

Foram acatadas sugestões para aumentar tolerância mínima (proposta inicial 10 
minutos). 
 
Nº: 338g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Raquel Braga Rodrigues  

CONTRIBUIÇÃO 
 
POSICIONAMENTO SOBRE ESTACIONAMENTO PAGO NAS ÁREAS PÚBLICAS 

Eu, Raquel Braga Rodrigues, celular (61) 98118****, venho manifestar meu 

posicionamento contrário a cobrança de estacionamento nas áreas públicas do DF, 

notadamente nas quadras da ASA NORTE e ASA SUL, sejam nas áreas comerciais 

externas ou nas áreas internas de moradia. 

O GDF não pode impor esse fardo aos cidadãos SEM  ANTES garantir um sistema 

público, integrado e eficiente de transporte coletivo, digno da Capital da República. 

Faz-se necessário a implantação de um sistema radial de mobilidade urbana no DF, 

em direção ao Plano Piloto, utilizando trilhos leves e veículos seguros, leves e 

confortáveis, de forma a favorecer a migração do carro para veículos coletivos, bem 

como oferecendo qualidade urbanística e paisagística aos seus usuários. Esse 

sistema deve ser baseado na alteração da matriz energética de combustível fóssil 

para energias limpas e não poluentes ambientalmente. 

Entendemos que o modelo de gestão baseado em concessão a iniciativa privada da 

exploração de estacionamentos é desnecessário, imprudente e oneroso, visto que os 

investimentos para a implantação das vias públicas e demarcação das vagas já foram 

realizadas pelo GDF ao longo da construção de Brasília até os dias atuais. Faz- se 

necessário sim, o desenvolvimento de estudos para a constituição de um Órgão 

Publico que se configure em uma Autoridade Única Organizadora do Transporte e 

Mobilidade na Brasília Metrópole, que planeje e execute uma integração dos vários 

modais de transporte internos no Distrito Federal e com as cidades do entorno. 

Precede quaisquer estudos de cobrança de estacionamento no Plano Piloto a 

realização de investimentos e a implantação prioritária e urgente dos seguintes 

projetos: 

• Expansão do Metro até o final da Asa Norte e sua continuidade por meio de VLT 

para as cidades na região norte do DF. 

• Implantar o VLT na W3, L2 e Eixo Monumental, ambos de forma circular, mas 
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integrado, substituindo completamente os Ônibus, que deverão se deslocar para 

outras vias. 

• Executar o previsto no programa "Brasília Integrada" do BID/GDF,  que propõe 

“Terminais de Integração Metrô/VLT/Ônibus/Automóveis” nas pontas das Asas Sul e 

Asa Norte, com amplos estacionamentos gratuitos; 

• Implantar uma rede transversal de micro-ônibus elétricos de vizinhança (cruzando o 

Plano Piloto no sentido Leste-Oeste) ligando as quadras, desde 800 às quadras 900. 

• Completar e integrar as ciclovias e ciclo faixas, construindo bicicletários em praças 

e pontos de ônibus, edifícios  públicos e comerciais e fortalecer sistema compartilhado 

de bicicletas e patinetes. 

• Quanto ao transporte individual, incentivar alternativas sustentáveis e 

compartilhadas. 

O agravante dessa proposta de Zona Verde, além da privatização dos 

estacionamentos públicos, é a terceirização da fiscalização e aplicação de multas 

também aparentemente ser privatizada. Isso impediria a reversão desses recursos 

para apoio a execução de projetos inovadores de REESTRUTURAÇÃO do sistema 

de transporte do Distrito Federal e de sua Área Metropolitana. Essa privatização dos 

estacionamentos públicos com terceirização da fiscalização e cobrança de multas 

trará pesado ônus e transtornos aos moradores do DF e região que se deslocam 

diariamente ao centro da capital. 

Trará, ademais, custo cruel ao orçamento familiar dos assalariados já obrigados a 

manter oneroso carro individual e a enfrentar penosos congestionamentos, devido à 

ausência de transporte coletivo decente pela omissão do poder público, ao longo de 

décadas. 

-- 

Raquel Braga Rodrigues 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 
Cumpre diferenciar privatização de concessão, como foi explicado na Audiência 

Pública. 

Com relação às quadras residenciais, destaca-se que o Projeto prevê cobrança 

apenas em horário comercial e isenção para moradores, com objetivo de inibir que 

automóveis estacionem nas quadras residenciais para acessar as comerciais, como 

já ocorre hoje em muitas quadras. 

O Projeto não prevê terceirização da fiscalização, mantendo todos as prerrogativas 

do Poder Público, conforme foi explicado na Audiência Pública. 

Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 
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Nº: 339g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Raquel Ferreira    

CONTRIBUIÇÃO 
 
A quem possa interessar, 

Venho, como cidadã contribuinte moradora do Distrito Federal, manifestar o 

desagrado que traz esta possibilidade de os cidadãos e cidadãs, já massacrados por 

esta pandemia, de terem que pagar mais impostos.  

A criação de uma taxação extra vem cercear ainda mais o direito de ir e vir dos 

cidadãos e cidadãs, já que impõe a obrigatoriedade do pagamento de taxa para 

estacionar seu veículo de transporte. 

A pandemia já veio estraçalhar a vida das pessoas, tanto econômica quanto 

socialmente. Um projeto deste cunho, só vem contribuir com o desânimo das pessoas 

em participar da sociedade, haja vista que não há garantia de transporte público de 

qualidade que possa garantir a mobilidade das pessoas, sem uso de transporte 

particular. 

Deste modo, manifesto o desagrado desta notícia e o desacordo relacionado à criação 

de um novo imposto. 

Atenciosamente, 

Raquel Ferreira  

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 225g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Reginaldo Sardinha – Gabinete do Deputado Distrital 

Reginaldo Sardinha   

CONTRIBUIÇÃO 
Senhor Responsável, 

A pedido do Deputado Distrital Reginaldo Sardinha, encaminho formulário de 

contribuição para a Audiência Pública sobre a concessão de estacionamentos 

rotativos – projeto “Zona Verde”. 

João Marcelo Marques Cunha   

Formulário de Contribuição: 

Referência: Apêndice A, Anexo IV, Item 6 – Cartão do Morador 

1. Os imóveis das regiões do Plano Piloto que compõem as Quadras 100/200/300, 

tanto na Asa Sul quanto na Asa Norte, e as SQSW 100/300/500 do Setor Sudoeste, 
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são, em maioria, compostas de apartamentos de 3 quartos com uma vaga de garagem 

subterrânea. 

2. O Cartão do Morador ofertará uma vaga de superfície para cada uma das 

residências citadas acima. 

3. Caso o morador tenha mais que dois veículos, coisa bem comum nessas regiões, 

isso acarretará a ele um encargo muito superior ao pago de IPTU. 

4. No caso em exemplo, para cada carro excedente ao da franquia, o valor cobrado 

será da ordem de R$ 470,00/mês por veículo excedente.  

5. O IPTU médio nessas regiões está em torno de R$ 1.500,00, portanto, estamos 

falando de um acréscimo de mais 4 (quatro) IPTU’s ao ano para a unidade 

habitacional. 

6. Situação ainda mais grave encontramos nas quadras das SQS 400 do Plano Piloto. 

Nesse caso, a maioria absoluta dos imóveis NÃO possui garagem subterrânea.  

7. A ocorrência de 2 e 3 carros também é muito alta nas SQS 400. O IPTU cobrado é 

inferior ao das SQS 100/200/300. 

8. Poderemos ter situações em que a cobrança anual feita pela Concessionária ao 

morador supera em cinco vezes o IPTU pago ao GDF, um verdadeiro absurdo. 

9. Finalizando, cabe uma revisão dessas cobranças.  

10. O morador não pode ser penalizado.  

11. A gratuidade deve ser geral, sem qualquer ônus ao morador.  

12. Os controles de verificação devem ser feito via convênio da Concessionária, 

DETRAN e SEFAZ, não cabendo ao morador qualquer envolvimento junto à 

CONCESSIONÀRIA. 

13. Existem casos ainda de pessoas que não são proprietárias, nesse caso a 

comprovação deverá ser feita via declaração do proprietário do Imóvel, sem maiores 

burocracias. 

Com o fito de justificar essa política, a SEMOB apresenta os seguintes Objetivos no 

Relatório Consolidado dos Estudos de Viabilidade dos Estacionamentos, as quais 

redarguimos: 

a. Aumento da Rotatividade – A melhoria do transporte público resolveria essa 

situação; 

b. Incentivo ao Transporte Público – O transporte público deve ser prioridade em 

qualquer governo que se preocupe com a cidadão; 

c. Regulação das Vagas de Idosos, Gestantes e PNEs – Obrigação do DETRAN; 

d. Redução do Congestionamento – A melhoria do transporte público resolveria essa 

situação; 
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e. Redução dos Acidentes de Transito, com destaque para motocicletas – É um caso 

de educação no transito. A ideia de que o número de motocicletas no trânsito está 

relacionado a disponibilização para elas dos bolsões de estacionamento no Metrô e 

no BRT não procede.  

Os usuários desse tipo de transporte necessitam de suas motocicletas durante todo 

dia, visto que depende do modal para exercer suas atividades profissionais; 

f. Aumento da Arborização – A NOVACP tem um programa de plantio continuado de 

árvores do cerrado em todo o DF. Planeja-se o plantio de hum milhão de ipês em todo 

o Distrito Federal até o final do atual governo. 

Não se pode onerar o morador com mais esse “imposto”, com argumentos de 

“incentivo” ao transporte público, redução do número de acidentes através da redução 

do número de motocicletas no trânsito e de “melhoria” na arborização, haja vista que 

a cobrança proposta não concorre para o alcance dessas finalidades, havendo outras 

possibilidades que sirvam à sociedade e ao contribuinte. 

RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 

Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 

Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

 
Nº: 340g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Renata Barbosa   

CONTRIBUIÇÃO 
 
Boa noite, 

Não sei bem se é este o tipo de opinião que vocês desejam, mas gostaria de ser 

ouvida, pois sou filha de Brasília e moradora desde sempre daqui. 

Confesso que estou totalmente decepcionada com esta tomada de decisão e 

iniciativa. Não esperava isso do GDF.  

Minha, nossa, cidade é motivo de orgulho por vários motivos e um deles pode ser a, 

NUNCA, investidura de cobrança dos estacionamentos públicos, como outras 

cidades. Nós já pagamos impostos para tudo investimento em tudo isso. 

O governo do GDF possui pessoas que conhecem e apreciam o transporte eficiente, 

eficaz dos países de primeiro mundo. E sabem que isso é possível de ser aplicado 

aqui. Basta uma boa gestão e boa gestão não significa penalizar a população, não 

significa criar mais um custo CARO a população. Para muitos gestores que 
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representam o GDF e o governo no geral, pode até não ser, mas para a grande maioria 

da população daqui é, para mim é. 

Me desculpem, mas a intenção de investir e aplicar esta zona verde, para mim, hoje, 

é uma assinatura de não gestão. 

Minha opiniao é: primeiramente tem que ser investido em um transporte público eficaz 

e eficiente, na verdade seu surgimento de verdade. E sem cobrança e criação desta 

zona verde já será com certeza um sucesso e lucrativo o serviço público, pois ele 

existirá, as pessoas terão transporte DE VERDADE para usar e com certeza diminuirá 

o uso do carro próprio e o aumento de estacionamentos SEM CAUSAR PENALIDADE 

PARA A POPULAÇÃO.  

Vocês estão destruindo minha cidade, nossa cidade.  

O pior de tudo é o momento em que estão tentando implantar algo assim. Estamos 

em um momentos em que não há nenhuma oportunidade de um debate democrático 

para que a população realmente participe se é a favor ou não deste projeto.  

Eu gostaria sim que isso chegasse até ao nosso governador. Peço ao nosso 

governador que repense isso tudo. 

Boa noite e espero que minha  opinião seja refletida . Não sou a única a estar 
indignada com esta PENALIDADE. 
 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 341g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Ricardo   

CONTRIBUIÇÃO 1 
 
No plano piloto são vários comércios e alguns como padarias são para compras 

rápidas. Seria interessante um período sem a cobrança. Cobrar 2,00 para comprar 

pão, seria onerar o consumidor. 

 

Grato, 

Ricardo 

 
CONTRIBUIÇÃO 2 
 
Nas quadras 400 os prédios não têm garagem. Vários apartamentos têm mais de um 

veículo. Nao ficou claro como será reservado a vaga para cada morador. 

 

Grato, 

Ricardo 
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RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 
Foram acatadas sugestões para aumentar tolerância mínima (proposta inicial 10 
minutos). 
Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 
 
Nº: 342g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Rm Nogueira   

CONTRIBUIÇÃO 
 

Sou contra esse projeto. 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 343g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Roberto Cabral Borges   

CONTRIBUIÇÃO 
 
Bom dia, gostaria de registrar as seguintes críticas em relação à cobrança de vagas 

nas quadras residenciais: 

1. A justificativa de que a cobrança favoreceria o uso do transporte urbano é 

infundada. Na verdade, haveria uma tendência dos moradores a saírem com o carro 

para não pagarem estacionamento; 

2. Os estacionamentos residenciais são, tradicionalmente, utilizados pelos próprios 

moradores. Existe certamente quadras que embora residenciais, recebem uma 

sobrecarga de carros oriundos da falta de vagas nos estacionamentos das comerciais. 

O fato sempre resultou em transtorno aos moradores que ficavam sem terem onde 

estacionar. A proposta, porém, não soluciona este problema. A proposta torna a 

questão do estacionamento um problema em todas as quadras residenciais já que 

obriga o pagamento mesmo que aos moradores; 

3. Apenas um carro por apartamento é uma injustiça em uma cidade como Brasília 

em que o transporte público não é eficiente, ou seja, o deslocamento de carro torna-

se quase que obrigatório; 

4. Uma opção mais razoável seria a disponibilidade gratuita de 2 vagas por 

apartamento que não tivesse garagem e uma vaga para aqueles que possuam 

garagem. Embora, mesmo assim, alguns moradores seriam prejudicados; 

5. Outra opção é a reserva de vagas aos moradores para o prédio anexo a elas; 

6. Caso se objetivasse realmente proporcionalidade as vagas deveriam estar 

associadas à quantidade de quartos ou pessoas no apartamento; 
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7. No projeto proposto, caso o morador por qualquer motivo permanecesse durante o 

dia em sua residência ele teria que pagar o estacionamento do dia inteiro e sem 

qualquer garantia de segurança ao seu veículo; 

8. O projeto não soluciona a questão de vagas, não soluciona a extorsão velada 

promovida por flanelinhas, penaliza moradores que pagam IPTU caríssimo e causará 

um problema fenomenal de onde colocar o carro caso se permaneça em casa durante 

o dia e não possa ocupar uma vaga gratuita; 

9. O horário de até as 20h significa que a pessoa, mesmo que usualmente termine 

seu trabalho às 18h, ainda não poderia ir para casa ou, se o fosse, teria que pagar 

uma ou duas horas de estacionamento todo dia para apenas estacionar e ir para seu 

lar; 

Finalmente, o governo não está com uma proposta de solução de estacionamento no 

DF. Está promovendo uma arrecadação desenfreada enquanto penaliza moradores 

que pagam caríssimo o IPTU e não tem disposto nem mais de segurança nas quadras. 

Agora, além de pagar caro o IPTU, não possuir segurança, ainda terão de pagar para 

estacionar em frente à suas casas. 

Que se cobre nas áreas comerciais e se reserve os estacionamento das residenciais 

a moradores reservando-se, se necessário, poucas áreas a visitantes que poderiam 

ter (talvez até por cobrança) a obrigação de rotatividade. 

atenciosamente, 

MsC. Roberto Cabral Borges 

Agente Ambiental Federal 

Biólogo/Analista Ambiental 

IBAMA 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 
 
Nº: 344g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Roberto Doglia Azambuja   

CONTRIBUIÇÃO 
 
Considero que a proposta da Zona Verde começa pelo fim a melhoria do sistema de 

transportes do Distrito Federal. As melhores cidades do mundo primeiro melhoraram 

a rede de transportes, colocando em prática vários modais, dando à população meios 

de se deslocar para todas as regiões: depois, regularam o uso dos estacionamentos 

nas áreas mais congestionadas. Entendo que  as outras providências, como a 

modernizacão do metrô, a extensão do metrô até o fim da Asa Norte e a 

implementação do VLT levam tempo, então começar regulando os estacionamentos 

dá a impressão de que algo está sendo feito. Mas está errado, porque começa pela 
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cobrança, que sempre é o objetivo mais atrativo, em vez de começar pela comodidade 

para os cidadãos. 

Portanto, minha idéia é que o governo do Distrito Federal realize suas obrigações para 

com a população, que são: 

- extensão do metrô até o fim da Asa Norte; 

- modernização do metrô:  

- modernização do sistema de sinalização da cidade e das paradas de ônibus, que 

incrivelmente não têm um indicador eletrônico sobre os próximos ônibus a passar e 

em que tempo; 

- modernização do sistema de semáforo; por incrível que pareça, Brasília não tem 

semáforos temporizados, coisa que qualquer cidade de interior de médio porte tem; 

- implantação de horários rigorosos e regulares para os ônibus, como se vê nas 

cidades européias; 

- dar segurança aos passageiros dos transportes coletivos, pois hoje todos estamos 

sujeitos a assaltos nesses veículos; 

- implantação do VLT; 

- incentivo para a construção de edifícios-garagem. 

Após tudo isso é que deveria ser criada a Zona Verde. É trabalhoso e custoso, mas é 

o lógico, o razoável e o que foi feito nas cidades mais modernas do mundo, entre as 

quais Brasília não consta nem no último lugar por causa dessa mania de fazer as 

coisas pelo mais fácil e, não, pelo que deve ser feito. 

É o meu entendimento. 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 
Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

O projeto não prevê a construção de edifícios-garagem, pois seria contrário aos seus 
objetivos. 
 
Nº: 345g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Robson Vitor G. de Matos   

CONTRIBUIÇÃO 
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SOU CONTRA A COBRANÇA DE ESTACIONAMENTO em área pública, 

principalmente no interior das quadras residenciais. 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 346g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Rodas da Paz    

CONTRIBUIÇÃO 
 
A Rodas da Paz defende a implantação do Projeto Zona Verde por entender que a 

rotatividade das vagas é benéfica para o comércio e dinamiza a cidade. Os próprios 

motoristas são beneficiados, já que as vagas serão utilizadas por mais pessoas. Nas 

áreas mais centrais, sabemos que já existe a cobrança informal, muitas vezes 

associada a extorsões e ao empilhamento de veículos, que pode ser perigoso em caso 

de uma emergência, como um incêndio. O mau uso do espaço provocado pela 

ocupação irrestrita das vias cria barreiras para pedestres e ciclistas. 

Contudo, é necessário que a Zona Verde leve estímulo à mobilidade ativa e ao 

transporte público, provendo alternativas seguras e confortáveis à população. 

 

Abaixo, seguem resultados defendidos pela Rodas da Paz que precisam, ainda, ser 

incorporados à proposta: 

– Destinação obrigatória da totalidade dos recursos arrecadados em investimentos na 

estruturação do sistema de transporte público, como linhas de BRT e metrô, e na 

implantação e requalificação de calçadas e ciclovias. 

– Melhorias efetivas no transporte coletivo: maior frequência de viagens para evitar 

superlotação; pontualidade; informações ao usuário em tempo real; ampliação das 

faixas exclusivas e corredores de ônibus para garantir agilidade; melhorias na 

integração física e tarifária, com disseminação dos pontos de venda e recarga do 

bilhete único. 

– Inclusão no edital de licitação de reserva de vagas para ciclistas (paraciclos e 

bicicletários), possivelmente com tecnologia para travamento e liberação para que as 

bicicletas fiquem em segurança e com proteção do sol e da chuva. 

– Transparência nas informações, detalhamento da proposta e possibilidade de 

participação social. 

– Solução de cobrança tecnológica em app que dispense cancelas, guaritas e 

minimize o impacto na paisagem urbana, e facilite o monitoramento dos dados em 

tempo real e o planejamento de políticas públicas de mobilidade. 

Rodas da Paz 

 
CONTRIBUIÇÃO 2 
 
Como será a integração do estacionamento com o vale transporte? 
Terá bolsões de Ipê branco no projeto do VLT? 
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Recomendamos a construção de bicicletários também nos bolsões e estacionamentos 
que mais necessitam, cercados e aproveitando já o sistema de vigia dos carros. 
Qual é a previsão de alocação dos recursos gerados pela arrecadação no GDF. 
Haverá algum tempo mínimo não cobrado nas áreas de Ipê amarelo, 10 minutos, para 
carga e descarga de pessoas? 
 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 
Com relação à destinação dos recursos, foram acatadas as contribuições, conforme 
item 2.2 deste Relatório, para que se proponha adequação da legislação distrital à 
Política Nacional de Mobilidade Urbana de forma que os recursos arrecadados em 
concessões de mobilidade sejam direcionados a investimentos no próprio sistema de 
mobilidade. 
Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também será iniciada articulação interna na SEMOB para aprimorar a 
compatibilização do Projeto Zona Verde com outros sistemas e iniciativas de 
mobilidade, conforme sugestões recebidas. 
O projeto prevê a gestão dos estacionamentos por câmeras com tecnologia de leitura 
de placa (OCR), sem necessidade de barreiras físicas. 
Não será aceito vale transporte para o pagamento de estacionamento. 
Neste projeto se prevê Ipê Branco apenas nas Regiões Administrativas. 
Foram acatadas sugestões para aumentar tolerância mínima (proposta inicial 10 
minutos). 
 
 
Nº: 347g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Rodrigo Cristiano  

CONTRIBUIÇÃO 
 
CONTRA ! 

RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 348g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Rodrigo Galletti    

CONTRIBUIÇÃO 
 
Prezados, 

A ideia de estabelecer zonas pagas no plano piloto é péssima. Por que? 
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1) Se a ideia, de fato, for privilegiar o transporte público é necessário que ele seja 

capilarizado, seja confortável, seguro e com preço acessível. Nada disso existe no 

DF. Assaltos nos coletivos, assédio são constantes. 

2) se o transporte coletivo tivesse qualidade e segurança no DF, a classe média não 

ser veria obrigada a adquirir um veículo para cada morador maior. 

3) em plena pandemia, em que um dos maiores focos de contágio é justamente o 

transporte coletivo, é incabível falar em privilegiar o transporte público.  

4) depois que houver transporte público seguro, capilar e com preço adequado para 

todos será possível estabelecer zonas pagas de estacionamento. 

Atenciosamente 

Rodrigo Luiz Rodrigues Galletti 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. O Projeto não será implementado durante a 
pandemia. 
 
Nº: 349g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Rodrigo Lustosa de Oliveira Rodrigo  

CONTRIBUIÇÃO 
 
Boa Tarde. Gostaria de informar que esse projeto não incentivara maior adesão ao 

transporte público, pois que, com toda certeza, a oferta do transporte público no 

Distrito Federal ainda é muito ineficiente e precaria, motivo pelo qual as pessoas 

preferem usar seus carros. 

Como dizem, transporte eficiente não é aquele que as pessoas usam seus carros 
particulares, mas é aquele em que as pessoas deixam seus carros na garagem de 
casa, e optam por usar o sistema público de transporte, desde que o mesmo seja 
eficiente, pontual, confortável e seguro. 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 350g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Rodrigo Medeiros   

CONTRIBUIÇÃO 
 
Boa noite,  

Eu, Rodrigo Medeiros Soares da Silva, nascido e morador do Gama sou totalmente 

contra a cobrança de estacionamento em áreas público da nossa capital. Muitos de 

nós já comprometemos nosso orçamento gastando mais para irmos trabalhar de carro 

por não termos um transporte público descente e que atenda a toda a população. Não 

é cobrando mais de quem não usa o transporte público que o governo vai conseguir 
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incentivar o uso do mesmo e sim melhorando o transporte público primeiro. Não estou 

vendo nenhum projeto de lei sobre isso.  

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 351g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Rogeiro R. Braga   

CONTRIBUIÇÃO 
 
Prezados Senhores, 

deveriam vossas senhorias buscar minimizar as agruras a que passa nossa população 

e não apresentar mais uma ação para extorquir ainda mais a já sofrida comunidade 

brasiliense. 

Saúde um caos, 

transporte público da pior qualidade possível, a um preço astronômico 

segurança abandonada 

infraestrutura caindo aos pedaços 

Governador, não caia na bobagem em achar que esse projeto sairá sem que lhe 

imputem o ônus dessa aberração. Você ganhou uma eleição, mas esteja certo a 

continuar por esse caminho, não ganhará nem um até logo... 

 

Atenciosamente. 

Rogeiro R. Braga 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 352g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Romualdo Barroso    

CONTRIBUIÇÃO 
 
POSICIONAMENTO SOBRE ESTACIONAMENTO PAGO NAS ÁREAS PÚBLICAS 

Vimos manifestar nosso posicionamento contrário a cobrança de estacionamento nas 

áreas públicas do DF, notadamente nas quadras da ASA NORTE e ASA SUL, sejam 

nas áreas comerciais externas ou nas áreas internas de moradia. 

O GDF não pode impor esse fardo aos cidadãos SEM ANTES garantir um sistema 

público, integrado e eficiente de transporte coletivo, digno da Capital da República. 
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Faz-se necessário a implantação de um sistema radial de mobilidade urbana no DF, 

em direção ao Plano Piloto, utilizando trilhos leves e veículos seguros, leves e 

confortáveis, de forma a favorecer a migração do carro para veículos coletivos, bem 

como oferecendo qualidade urbanística e paisagística aos seus usuários. Esse 

sistema deve ser baseado na alteração da matriz energética de combustível fóssil 

para energias limpas e não poluentes ambientalmente. 

Entendemos que o modelo de gestão baseado em concessão a iniciativa privada da 

exploração de estacionamentos é desnecessário, imprudente e oneroso, visto que os 

investimentos para a implantação das vias públicas e demarcação das vagas já foram 

realizadas pelo GDF ao longo da construção de Brasília até os dias atuais. Faz- se 

necessário sim, o desenvolvimento de estudos para a constituição de um Órgão 

Publico que se configure em uma Autoridade Única Organizadora do Transporte e 

Mobilidade na Brasília Metrópole, que planeje e execute uma integração dos vários 

modais de transporte internos no Distrito Federal e com as cidades do entorno. 

Precede quaisquer estudos de cobrança de estacionamento no Plano Piloto a 

realização de investimentos e a implantação prioritária e urgente dos seguintes 

projetos: 

• Expansão do Metro até o final da Asa Norte e sua continuidade por meio de VLT 

para as cidades na região norte do DF. 

• Implantar o VLT na W3, L2 e Eixo Monumental, ambos de forma circular, mas 

integrado, substituindo completamente os Ônibus, que deverão se deslocar para 

outras vias. 

• Executar o previsto no programa "Brasília Integrada" do BID/GDF,  que propõe 

“Terminais de Integração Metrô/VLT/Ônibus/Automóveis” nas pontas das Asas Sul e 

Asa Norte, com amplos estacionamentos gratuitos; 

• Implantar uma rede transversal de micro-ônibus elétricos de vizinhança (cruzando o 

Plano Piloto no sentido Leste-Oeste) ligando as quadras, desde 800 às quadras 900. 

• Completar e integrar as ciclovias e ciclo faixas, construindo bicicletários em praças 

e pontos de ônibus, edifícios  públicos e comerciais e fortalecer sistema compartilhado 

de bicicletas e patinetes. 

• Quanto ao transporte individual, incentivar alternativas sustentáveis e 

compartilhadas. 

O agravante dessa proposta de Zona Verde, além da privatização dos 

estacionamentos públicos, é a terceirização da fiscalização e aplicação de multas 

também aparentemente ser privatizada. Isso impediria a reversão desses recursos 

para apoio a execução de projetos inovadores de REESTRUTURAÇÃO do sistema 

de transporte do Distrito Federal e de sua Área Metropolitana. Essa privatização dos 

estacionamentos públicos com terceirização da fiscalização e cobrança de multas 

trará pesado ônus e transtornos aos moradores do DF e região que se deslocam 

diariamente ao centro da capital. 

Relatório Anexo - Contribuições e Respostas (Rev Site) (53442389)         SEI 00090-00014697/2020-22 / pg. 910



 

Trará, ademais, custo cruel ao orçamento familiar dos assalariados já obrigados a 

manter oneroso carro individual e a enfrentar penosos congestionamentos, devido à 

ausência de transporte coletivo decente pela omissão do poder público, ao longo de 

décadas. 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 
Cumpre diferenciar privatização de concessão, como foi explicado na Audiência 

Pública. 

Com relação às quadras residenciais, destaca-se que o Projeto prevê cobrança 

apenas em horário comercial e isenção para moradores, com objetivo de inibir que 

automóveis estacionem nas quadras residenciais para acessar as comerciais, como 

já ocorre hoje em muitas quadras. 

O Projeto não prevê terceirização da fiscalização, mantendo todos as prerrogativas 

do Poder Público, conforme foi explicado na Audiência Pública. 

Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

 
Nº: 353g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Ronaldo Vasconcelos   

CONTRIBUIÇÃO 
 
Não concordo em pagar estacionamento 

Nao À cobrança 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 354g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Rosana C. Machado   

CONTRIBUIÇÃO 
 
Prezados, 

 Acho um verdadeiro ABSURDO essa cobrança de estacionamento em áreas públicas 

e residenciais. Estamos no meio de uma pandemia, onde o poder aquisitivo de todos 

está severamente prejudicado, e uma cobrança abusiva dessas seria uma catástrofe 

para a população, visto que o transporte público no DF é sofrível e o dinheiro 
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arrecadado com essas cobraças não trarão melhoria NENHUMA ao transporte 

público!  

Todos serão sacrificados sem nenhuma contrapartida, isso não existe em lugar 

nenhum do mundo!!! Cobranças em áreas comerciais concorridas, normalmente no 

centro das grandes cidades ainda se entende, agora cobrança em todos os lugares é 

uma ROUBALHEIRA, não existe UMA coisa boa vinda desse absurdo!!!! Mais uma 

vez os interesses de ganhar dinheiro às nossas custas, dessa vez passou de todos 

os limites!!!!! 

Rosana C. Machado 

RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 355g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Rosana Torquato   

CONTRIBUIÇÃO 
 
Boa noite! 

É um absurdo além de tantos impostos que já pagamos termos que pagar para 

estacionarmos em locais públicos!!Isso é uma vergonha! Que acabem com os cabides 

de empregos na administração pública, que os fantasmas ocupando cargos públicos 

sejam denunciados e colocados para fora, isso simplesmente nos faz ter repugnância. 

Onde está um transporte público de qualidade pelo qual pagamos e não temos???? 

Onde gestores???? Francamente é de causar nojo!!!! 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 356g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Rosane Inez Piloni   

CONTRIBUIÇÃO 
 
Não concordo em ser onerado para deixar meu veículo estacionado dentro de minha 

quadra residencial:  “SOU CONTRA A COBRANÇA DE ESTACIONAMENTO em área 

pública, principalmente no interior das quadras residenciais”. 

RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 357g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Salete Batista da Glória Pereira   

CONTRIBUIÇÃO 
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Boa noite, 

Sou moradora da SQS 402 e fiquei muito preocupada com a notícia de cobrança de 

vagas dentro das quadras residenciais. Moro nesta quadra há 35 anos e no meu 

prédio não temos garagem, preciso da vaga embaixo do bloco e acho absurdo ter que 

pagar para ter direito a estacionar o meu carro. Concordo que as áreas comerciais 

como: Setor Comercial Sul, Setor de Autarquias, Setor de Radio e TV, etc. sejam 

cobradas. Mas de maneira nenhuma concordo com a cobrança nas quadras 

residenciais!!! 

Atenciosamente 

Salete 

RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 
Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 
 
Nº: 358g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Sandra da Rocha Marmo de Oliveira   

CONTRIBUIÇÃO 
 
Um absurdo mudanças como essa, que irão atingir toda a população de Brasília sem 

que possamos participar. No momento da pandemia, parece uma medida oportunista, 

uma vez que não temos condições de nos aglomerar. Deixo aqui o meu protesto. 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 359g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Sandra Jeanne   

CONTRIBUIÇÃO 
 
POSICIONAMENTO SOBRE ESTACIONAMENTO PAGO NAS ÁREAS PÚBLICAS 
 
Vimos manifestar nosso posicionamento contrário a cobrança de estacionamento nas 
áreas públicas do DF, notadamente nas quadras da ASA NORTE e ASA SUL, sejam 
nas áreas comerciais externas ou nas áreas internas de moradia. 
 
O GDF não pode impor esse fardo aos cidadãos SEM ANTES garantir um sistema 
público, integrado e eficiente de transporte coletivo, digno da Capital da República. 
Faz-se necessário a implantação de um sistema radial de mobilidade urbana no DF, 
em direção ao Plano Piloto, utilizando trilhos leves e veículos seguros, leves e 
confortáveis, de forma a favorecer a migração do carro para veículos coletivos, bem 
como oferecendo qualidade urbanística e paisagística aos seus usuários. Esse 
sistema deve ser baseado na alteração da matriz energética de combustível fóssil 
para energias limpas e não poluentes ambientalmente. 
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Entendemos que o modelo de gestão baseado em concessão a iniciativa privada da 
exploração de estacionamentos é desnecessário, imprudente e oneroso, visto que os 
investimentos para a implantação das vias públicas e demarcação das vagas já foram 
realizadas pelo GDF ao longo da construção de Brasília até os dias atuais. Faz- se 
necessário sim, o desenvolvimento de estudos para a constituição de um Órgão 
Publico que se configure em uma Autoridade Única Organizadora do Transporte e 
Mobilidade na Brasília Metrópole, que planeje e execute uma integração dos vários 
modais de transporte internos no Distrito Federal e com as cidades do entorno. 
Precede quaisquer estudos de cobrança de estacionamento no Plano Piloto a 
realização de investimentos e a implantação prioritária e urgente dos seguintes 
projetos: 
• Expansão do Metro até o final da Asa Norte e sua continuidade por meio de VLT 

para as cidades na região norte do DF. 

• Implantar o VLT na W3, L2 e Eixo Monumental, ambos de forma circular, 

mas integrado, substituindo completamente os Ônibus, que deverão se deslocar para 

outras vias. 

• Executar o previsto no programa "Brasília Integrada" do BID/GDF, que propõe 

“Terminais de Integração Metrô/VLT/Ônibus/Automóveis” nas pontas das Asas Sul 

e Asa Norte, com amplos estacionamentos gratuitos; 

• Implantar uma rede transversal de micro-ônibus elétricos de vizinhança (cruzando o 

Plano Piloto no sentido Leste-Oeste) ligando as quadras, desde 800 às quadras 900. 

• Completar e integrar as ciclovias e ciclo faixas, construindo bicicletários em praças 

e pontos de ônibus, edifícios  públicos e comerciais e fortalecer sistema compartilhado 

de bicicletas e patinetes. 

• Quanto ao transporte individual, incentivar alternativas sustentáveis e 

compartilhadas. 

O agravante dessa proposta de Zona Verde, além da privatização dos 
estacionamentos públicos, é a terceirização da fiscalização e aplicação de multas 
também aparentemente ser privatizada. Isso impediria a reversão desses recursos 
para apoio a execução de projetos inovadores de REESTRUTURAÇÃO do sistema 
de transporte do Distrito Federal e de sua Área Metropolitana. Essa privatização dos 
estacionamentos públicos com terceirização da fiscalização e cobrança de 
multas trará pesado ônus e transtornos aos moradores do DF e região que se 
deslocam diariamente ao centro da capital. 
Trará, ademais, custo cruel ao orçamento familiar dos assalariados já obrigados a 
manter oneroso carro individual e a enfrentar penosos congestionamentos, devido à 
ausência de transporte coletivo decente pela omissão do poder público, ao longo de 
décadas. 
 

Sandra Soares  

RESPOSTA 
 
A SEMOB agradece a contribuição. 
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Cumpre diferenciar privatização de concessão, como foi explicado na Audiência 

Pública. 

Com relação às quadras residenciais, destaca-se que o Projeto prevê cobrança 

apenas em horário comercial e isenção para moradores, com objetivo de inibir que 

automóveis estacionem nas quadras residenciais para acessar as comerciais, como 

já ocorre hoje em muitas quadras. 

O Projeto não prevê terceirização da fiscalização, mantendo todos as prerrogativas 

do Poder Público, conforme foi explicado na Audiência Pública. 

Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

 
Nº: 360g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Sandra P Nardelli  

CONTRIBUIÇÃO 
 
POSICIONAMENTO SOBRE ESTACIONAMENTO PAGO NAS ÁREAS PÚBLICAS 

Vimos manifestar nosso posicionamento contrário a cobrança de estacionamento nas 

áreas públicas do DF, notadamente nas quadras da ASA NORTE e ASA SUL, sejam 

nas áreas comerciais externas ou nas áreas internas de moradia.O GDF não pode 

impor esse fardo aos cidadãos SEM ANTES garantir um sistema público, integrado e 

eficiente de transporte coletivo, digno da Capital da República. 

Faz-se necessário a implantação de um sistema radial de mobilidade urbana no DF, 

em direção ao Plano Piloto, utilizando trilhos leves e veículos seguros, leves e 

confortáveis, de forma a favorecer a migração do carro para veículos coletivos, bem 

como oferecendo qualidade urbanística e paisagística aos seus usuários. Esse 

sistema deve ser baseado na alteração da matriz energética de combustível fóssil 

para energias limpas e não poluentes ambientalmente. 

Entendemos que o modelo de gestão baseado em concessão a iniciativa privada da 

exploração de estacionamentos é desnecessário, imprudente e oneroso, visto que os 

investimentos para a implantação das vias públicas e demarcação das vagas já foram 

realizadas pelo GDF ao longo da construção de Brasília até os dias atuais. Faz- se 

necessário sim, o desenvolvimento de estudos para a constituição de um Órgão 

Publico que se configure em uma Autoridade Única Organizadora do Transporte e 

Mobilidade na 

Brasília Metrópole, que planeje e execute uma integração dos vários modais de 

transporte internos no Distrito Federal e com as cidades do entorno. 
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Precede quaisquer estudos de cobrança de estacionamento no Plano Piloto a 

realização de investimentos e a implantação prioritária e urgente dos seguintes 

projetos: 

 Expansão do Metro até o final da Asa Norte e sua continuidade por meio de VLT 

para as cidades na região norte do DF. 

 Implantar o VLT na W3, L2 e Eixo Monumental, ambos de forma circular, mas 

integrado, substituindo completamente os 

 Ônibus, que deverão se deslocar para outras vias. 

 Executar o previsto no programa &quot;Brasília Integrada&quot; do BID/GDF, que 

propõe “Terminais de Integração Metrô/VLT/Ônibus/Automóveis” nas pontas das 

Asas Sul e Asa Norte, com amplos estacionamentos gratuitos; 

 Implantar uma rede transversal de micro-ônibus elétricos de vizinhança (cruzando 

o Plano Piloto no sentido Leste-Oeste) ligando as quadras, desde 800 às quadras 

900. 

 Completar e integrar as ciclovias e ciclo faixas, construindo bicicletários em praças 

e pontos de ônibus, edifícios públicos e comerciais e fortalecer sistema 

compartilhado de bicicletas e patinetes. 

 Quanto ao transporte individual, incentivar alternativas sustentáveis e 

compartilhadas. 

O agravante dessa proposta de Zona Verde, além da privatização dos 

estacionamentos públicos, é a terceirização da fiscalização e aplicação de multas 

também aparentemente ser privatizada. Isso impediria a reversão desses recursos 

para apoio a execução de projetos inovadores de REESTRUTURAÇÃO do sistema 

de transporte do Distrito Federal e de sua Área Metropolitana. Essa privatização dos 

estacionamentos públicos com terceirização da fiscalização e cobrança de multas 

trará pesado ônus e transtornos aos moradores do DF e região que se deslocam 

diariamente ao centro da capital. 

Trará, ademais, custo cruel ao orçamento familiar dos assalariados já obrigados a 

manter oneroso carro individual e a enfrentar penosos congestionamentos, devido à 

ausência de transporte coletivo decente pela omissão do poder público, ao longo de 

décadas. 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 
Cumpre diferenciar privatização de concessão, como foi explicado na Audiência 

Pública. 

Com relação às quadras residenciais, destaca-se que o Projeto prevê cobrança 

apenas em horário comercial e isenção para moradores, com objetivo de inibir que 

automóveis estacionem nas quadras residenciais para acessar as comerciais, como 

já ocorre hoje em muitas quadras. 

O Projeto não prevê terceirização da fiscalização, mantendo todos as prerrogativas 

do Poder Público, conforme foi explicado na Audiência Pública. 

Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 
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realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

 
Nº: 361g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Sandy Melo    

CONTRIBUIÇÃO 
 
A gasolina já está tão cara! É impostos e nada de melhorias e ainda querem cobrar 

pra deixar o carro estacionado? Um absurdo!!!! Sou totalmente contra!!! 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 362g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Sebastião Kengen   

CONTRIBUIÇÃO 
 
Prezados senhores  

Segundo o projeto zona verde o estacionamento dentro das quadras será cobrado e 

o tempo máximo de permanência será de 2 horas. Isso implica que quando eu for 

visitar ou participar de uma festa só poderei permanecer no local por apenas o período 

permitido.  O estação será cobrado também aos sábados e domingos? 

Considerando que os blocos antigos só têm uma vaga por apartamento mas que 

atualmente é comum as famílias terem até um veículo por morador, suponhamos que 

seja uma família com apenas 3 pessoas e uma vaga na garagem, assim um dos 2 

veículos excedentes onde estacionará uma vez que só 1 carro do morador poderá 

estacionar grátis na quadra? 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 
Foram acatadas sugestões para reavaliar a permanência máxima. 
Não há cobrança aos domingos, em alguns setores há cobranças aos sábados até as 
13 horas. 
Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 
 
Nº: 363g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Sebastião Victor de Almeida Gonçalves   

CONTRIBUIÇÃO 
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Boa tarde 

Meu nome é Victor Gonçalves e sou morador da SQN 411 norte Bloco A apt 201 - Asa 

norte. (moro aqui a mais de 40 anos), tenho 54 anos. 

O meu bloco é um dos centenas de blocos da asa norte e da asa sul que não tem o 

privilégio de ter uma vaga de garagem, nem coberta e nem descoberta (como muitos 

tem). 

Vamos aos fatos, na minha casa temos 3 carros, um meu, outro da minha esposa e 

outro do meu filho! E em média umas três a 4 vezes por semana a minha mãe que 

mora nos condomínios de sobradinho (ela mora sozinha), vem aqui para a minha casa 

(e ela tambem tem 1 carro), pois sou filho unico e eu é que cuido de um monte de 

coisa da vida dela! Resumindo ocupamos umas 4 vagas no estacionamento publico.  

Vocês pedem para a gente ir trabalhar de ônibus (metrô aqui na asa norte não tem). 

Se eu for trabalhar de ônibus eu vou pagar mais caro deixando o meu carro em casa 

(pois vou ter que pagar para estacionar o meu carro na minha casa, sendo que no 

SCS pagaria mais barato no valor da hora do que aqui em casa! Qual a vantagem 

nisso! 

Brasília é uma cidade organizada em um monte de coisa, mas em matéria de 

transporte, me desculpe, nao funciona nada! (tinham que melhorar muito o transporte 

para depois fazer isso que vocês querem). 

Independente de transporte ruim, eu acho que os moradores das quadras 400 tinham 

que ser mais respeitados nessa tal de zona amarela. É inadmissível que só se coloque 

1 vaga por morador, temos que entender que as famílias brasilienses na maioria delas 

tem em média 3 carros por família, (pelo menos aqui no plano, a gente ve isso) e ficará 

inviável pagar diariamente 30,00 reais dia  em média para deixar o carro no 

estacionamento no bloco que eu moro! Porque nao cobram também dos carros que 

ficam parados dos lado de fora das casas do lago norte e do lago sul!, udoeste e 

Noroeste ( o poder aquisitivo deles é muito maior)! Só a gente aqui das 400 que o 

poder aquisitivo é menor e que conseguimos com muito custo comprar/alugar um 

apartamento que nao tem garagem (e sofremos com isso) é que temos que pagar? 

Essa semana mesmo arrombaram um carro aqui no estacionamento e levaram o som 

a bateria e o estepe! A Polícia? sim ela nem sequer veio aqui para ver o 

acontecido! Cuidar disso ninguém cuida, mas cobrar todo mundo aparece! 

Acho que cada morador das 400 teria que ter direito a no mínimo 4 vagas  com 

direito a não cobrança! 

 Talvez isso seja o mínimo que vocês tenham que fazer! 

Aqui atrás da minha janela tem um templo de nova vida que diariamente tem culto e 

quando chegamos em casa não encontro vagas, na maioria das vezes que chego com 

o carro carregado de compras, não consigo sequer estacionar para tirar as compras 

(e olha que os apts daqui das 400 nao tem nem elevador ainda temos que subir com 

as compras, sei que nao tem nada a ver com isso), mas esperamos em média uns 30 

minutos para alguém da igreja sair, (uma vez fui levar a compra em casa pois tinha 
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coisa de geladeira e deixei o carro fora da vaga e fui multado) e o pessoal da igreja 

nao esta nem ai para os moradores. Sem contar que do lado do meu bloco tem um 

quiosque de comida que funciona todas as noites, e o estacionamento também fica 

cheio por causa deles, tem também o comércio aqui dá 211 que fica do lado do meu 

bloco, e eles param os carros aqui debaixo da minha janela, pois eles acham mais 

seguro durante o dia parar o carro aqui do que no comércio. E agora para completar 

tudo ainda tem os motoristas de Uber que param debaixo da minha janela esperando 

passageiros chamarem eles (tem uma banca de jornal que dá apoio para os 

motoristas). O meu bloco fica bem na entrada da quadra e eu sofro muito com isso! 

Acharia até justo vocês cobrarem dessas pessoas que falei acima, (o pessoal que 

para do kioske, o pessoal da igreja, o pessoal do comércio e o pessoal do Uber). Ahh 

ainda tem os carros que estão parados aqui ha mais de 5 anos abandonados também, 

tem uns 2 aqui! 

Agora, deixar os moradores com apenas 1 uma vaga por apartamento é inadmissível. 

Temos que ter no mínimo umas 4 vagas ou então nem pagar por essas vagas. 

Acho que só o pessoal que foge das vagas pagas pagas dos comercio e vem para 

aqui no meu bloco é que tem que pagar pelas vagas. 

Fica a sugestão sei que é difícil vocês pelo menos lerem o meu email quanto mais 

aceitar sugestões dos moradores, mas caso queiram eu gosto muito de participar 

desses debates, eu já moro aqui na asas norte a mais de 50 anos. 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 
Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 
 
Nº: 364g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Sérgio Bueno da Fonseca   

CONTRIBUIÇÃO 

Prezados Senhores, 

Vimos manifestar nosso posicionamento contrário a cobrança de estacionamento nas 
áreas públicas do DF, notadamente nas quadras da ASA NORTE e ASA SUL, sejam 
nas áreas comerciais externas ou nas áreas internas de moradia. 
 
O GDF não pode impor esse fardo aos cidadãos SEM ANTES garantir um sistema 
público, integrado e eficiente de transporte coletivo, digno da Capital da República. 
Faz-se necessário a implantação de um sistema radial de mobilidade urbana no DF, 
em direção ao Plano Piloto, utilizando trilhos leves e veículos seguros, leves e 
confortáveis, de forma a favorecer a migração do carro para veículos coletivos, bem 
como oferecendo qualidade urbanística e paisagística aos seus usuários. Esse 
sistema deve ser baseado na alteração da matriz energética de combustível fóssil 
para energias limpas e não poluentes ambientalmente. 
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Entendemos que o modelo de gestão baseado em concessão a iniciativa privada da 
exploração de estacionamentos é desnecessário, imprudente e oneroso, visto que os 
investimentos para a implantação das vias públicas e demarcação das vagas já foram 
realizadas pelo GDF ao longo da construção de Brasília até os dias atuais. Faz- se 
necessário sim, o desenvolvimento de estudos para a constituição de um Órgão 
Publico que se configure em uma Autoridade Única Organizadora do Transporte e 
Mobilidade na Brasília Metrópole, que planeje e execute uma integração dos vários 
modais de transporte internos no Distrito Federal e com a s cidade s do entorno. 
Precede quaisquer estudos de cobrança de estacionamento no Plano Piloto a 
realização de investimentos e a implantação prioritária e urgente dos seguintes 
projetos: 
 

·       Expansão do Metro até o final da Asa Norte e sua continuidade por meio de 
VLT para as cidades na região norte do DF. 
·       Implantar o VLT na W3, L2 e Eixo Monumental, ambos de forma circular, mas 
integrado, substituindo completamente os Ônibus, que deverão se deslocar para 
outras vias. 
·       Executar o previsto no programa "Brasília Integrada" do BID/GDF,  que propõe 
“Terminais de Integração Metrô/VLT/Ônibus/Automóveis” nas pontas das Asas Sul 
e Asa Norte, com amplos estacionamentos gratuitos; 
·       Implantar uma rede transversal de micro-ônibus elétricos de vizinhança 
(cruzando o Plano Piloto no sentido Leste-Oeste) ligando as quadras, desde 800 
às quadras 900. 
·       Completar e integrar as ciclovias e ciclo faixas, construindo bicicletários em 
praças e pontos de ônibus, edifícios  públicos e comerciais e fortalecer sistema 
compartilhado de bicicletas e patinetes. 
·       Quanto ao transporte individual, incentivar alternativas sustentáveis e 
compartilhadas. 
 

O agravante dessa proposta de Zona Verde, além da privatização dos 
estacionamentos públicos, é a terceirização da fiscalização e aplicação de multas 
também aparentemente ser privatizada. Isso impediria a reversão desses recursos 
para apoio a execução de projetos inovadores de REESTRUTURAÇÃO do sistema 
de transporte do Distrito Federal e de sua Área Metropolitana. Essa privatização dos 
estacionamentos públicos com terceirização da fiscalização e cobrança de multas 
trará pesado ônus e transtornos aos moradores do DF e região que se deslocam 
diariamente ao centro da capital. 
Trará, ademais, custo cruel ao orçamento familiar dos assalariados já obrigados a 
manter oneroso carro individual e a enfrentar penosos congestionamentos, devido à 
ausência de transporte coletivo decente pela omissão do poder público, ao longo de 
décadas. 
  

Atenciosamente, 

Sérgio Bueno da Fonseca 

Sub-síndico da SQN 106 do Bloco i 

 
RESPOSTA 
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A SEMOB agradece a contribuição. 
Cumpre diferenciar privatização de concessão, como foi explicado na Audiência 

Pública. 

Com relação às quadras residenciais, destaca-se que o Projeto prevê cobrança 

apenas em horário comercial e isenção para moradores, com objetivo de inibir que 

automóveis estacionem nas quadras residenciais para acessar as comerciais, como 

já ocorre hoje em muitas quadras. 

O Projeto não prevê terceirização da fiscalização, mantendo todos as prerrogativas 

do Poder Público, conforme foi explicado na Audiência Pública. 

Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

 
Nº: 365g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Sérgio Costa  

CONTRIBUIÇÃO 
 
Sou contra a cobrança em áreas residenciais e, principalmente, que o serviço seja 

entregue a iniciativa provada, se é para cobrar que seja feito pelo governo do DF. 

Sérgio da Costa 

RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 
Com relação às quadras residenciais, destaca-se que o Projeto prevê cobrança 

apenas em horário comercial e isenção para moradores, com objetivo de inibir que 

automóveis estacionem nas quadras residenciais para acessar as comerciais, como 

já ocorre hoje em muitas quadras. 

O projeto é estruturado em parceira com a iniciativa privada conforme decisão do 

Conselho Gestor de Parcerias do DF, tendo em vista que a gestão pública não 

funciona bem para esses tipos de serviços, como se vê nos aeroportos, a exemplo do 

Galeão onde escadas rolantes e elevadores só passaram a funcionar após a 

concessão. 

 

Nº: 366g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Shalom Granado   

CONTRIBUIÇÃO 
 
Bom Dia, 
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Causa espécie que num país com uma carga tributária absurdamente alta, o meu 

governador, que PERDERÁ MEU VOTO, pense em penalizar ainda mais o cidadão 

com uma cobrança extorsiva !!! 

Estejam certos de que IMPETRAREI AÇÃO POPULAR CONTRA O SR IBANEIZ, 

COBRANDO TODO O VALOR QUE ESTÁ SENDO EXTORQUIDO DA 

POPULAÇÃO!!! 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 367g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Sheila Louro   

CONTRIBUIÇÃO 
 
Boa noite 

Nas areas residenciais no plano piloto vai ter taxa se nao tem garagens?embaixo do 

predio. 

Atenciosamente 

Sheila 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 
Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 
 
Nº: 368g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Shirley Ferreira   

CONTRIBUIÇÃO 
 
Boa tarde,  

O secretário de Transportes diz que a cobrança de vagas nos estacionamentos dos 

blocos é para evitar a "fuga" das vagas das comerciais para as vagas residenciais. 

Então os moradores serão penalizados? Outra questão, no bloco que moro 

aconteceram furtos de rodas dos veículos. A pergunta: a concessionária pagará o 

prejuizo ao morador da quadra? 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição.  
O projeto prevê isenção para moradores. 
Em análise comparativa com outras concessões de estacionamentos rotativos em vias 
públicas, tem-se como regra que a concessionária pode ser acionada somente se tiver 
responsabilidade pelo dano. Entretanto, a regularização e readequação dos 
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estacionamentos contribuirá para inibir eventuais danos aos veículos, por exemplo 
pela utilização de câmeras e pela presença de funcionários da concessionária.   
 
Nº: 369g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Silvia Helena Conceição Santos  

CONTRIBUIÇÃO 
 

1)Policiamento próximo aos pontos de ônibus; 
2) Levar o Metrô até a Asa Norte; 
3) Implantar o VLT na W3 e L2, substituindo os Ônibus, POR OUTROS MAIS 

LEVES, que deverão se deslocar para outras vias mais próximas das quadras: 

W1, W2, W4, W5, L1, algumas comerciais; 

4) Construir os Terminais de Integração Metrô/VLT/Ônibus/Automóveis nas 

pontas das Asas Sul e Norte, E EM ALGUMAS ENTREQUADRAS, com amplos 

estacionamentos gratuitos; 

5) Implantar uma rede transversal de ônibus de vizinhança (cruzando o Plano 

Piloto no sentido Leste-Oeste) ligando as quadras 800 às quadras 900; 

6) Completar e integrar as ciclovias e ciclofaixas, e construir bicicletários em 

várias Praças e pontos de ônibus, com o sistema de bicicletas e patinetes 

compartilhados em todas as quadras SINALIZANDO, ILUMINANDO, 

COLOCANDO ALGUNS PONTOS COMERCIAIS E DE APOIO; 

7) O VLT PODERIA SER IMPLANTADO DA PRAÇA DOS TRÊS PODERES 

ATÉ A RAINHA DA PAZ COM RAMAIS AO 

CRUZEIRO/OCTOGONAL/SUDOESTE E NOROESTE. TIRAR A LÓGICA DO 

CARRO/ÔNIBUS GRANDE. 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição.  
Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

 
Nº: 370g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Silvinio Bento   

CONTRIBUIÇÃO 
 
Sou contra a cobrança  de estacionamento de moradores das quadras. Acho que pode 

ser cobrada sim de quem não mora na quadra. Sugestão: Fornecimento de cartão de 

autorização para estacionar a todos os moradores das quadras possuidores de 

veículos. Tipo os cartões fornecidos pelo DETRAN para Idosos e portadores de 

deficiência física. 

 
RESPOSTA 
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A SEMOB agradece a contribuição. O Projeto prevê isenção para moradores. Tal 
isenção se dará mediante sistema/aplicativo, sem necessidade de cartões físicos ou 
instalação de tag. 
 
Nº: 371g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Simão Szklarowsky   

CONTRIBUIÇÃO 
 
Sr. Dr. Casemiro 

Secretário de Mobilidade GDF 

 

Segue sugestão ao Exmo. Sr. Governador Dr. Ibaneis Rocha, GDF: 

 

Sou favorável a área verde,, exceto  para quadras residenciais. 

Justifico a minha posição porque aonde os moradores irão estacionar seus veículos? 

Irá causar grave impacto  social e econômico á classe média do DF. 

Respeitosamente, 

Simão Szklarowksy 

OAB DF 8972 zap 06199634**** 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. O Projeto prevê isenção de moradores. 
 
Nº: 372g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Simone Regina Maia Franco    

CONTRIBUIÇÃO  
 
Gostaria que fosse incluída na regulamentação do projeto Zona Verde (cobrança de 

estacionamento em vagas públicas) a previsão de gratuidade nas vagas especiais, 

preferencialmente para portadores de deficiência, incluindo seus condutores 

autorizados.  

A inclusão desse benefício se justifica tendo em vista as expressivas despesas 

custeadas por essa parcela da população, que precisa arcar com tratamentos 

especializados.  

Trata-se portanto de medida de justiça e alcance social.  

 
RESPOSTA 
 
A SEMOB agradece a contribuição. 
O Projeto prevê a reserva de vagas especiais, conforme legislação vigente. Já a 
gratuidade precisa ser estabelecida em lei específica. 
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Nº: 373g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Simone Vendruscolo   

CONTRIBUIÇÃO 
 
Meu nome é Simone Vendruscolo e sou contra a todo o projeto de Concessão de 

Estacionamento Rotativos –Projeto Zona Verde. 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 374g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Sina Paula   

CONTRIBUIÇÃO 
 
Sou contra a cobrança em áreas públicas 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 375g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Sonia Bonincontro  

CONTRIBUIÇÃO 
 
Sou contra. É um absurdo essa cobrança. 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 376g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Soraya Dingeldein   

CONTRIBUIÇÃO 
 
Eu discordo das áreas residências serem cobradas. 

Deixar essa cobrança nas áreas centrais, como todo o SAS, SBN, SBS, Setores 

hospitalares, Esplanada dos Ministérios e no eixo monumental, onde tem a sede do 

GDF. 

Cobrança nas áreas de comércio das Entrequadras, sim. 

Mas não nas áreas residenciais. 

Soraya 

 
RESPOSTA 
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A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 377g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Stefan  

CONTRIBUIÇÃO 
 
Prezadas(os), 

 

tenho uma dúvida/pedido e algumas sugestões. 

 

A dúvida/pedido diz respeito a ter acesso à proposta do projeto, ao texto dele. A única 

coisa que encontrei no site da SEMOB foram uma apresentação em 

PDF<http://semob.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2020/07/GDF-7.pdf> e um link com 

Perguntas e respostas <http://www.semob.df.gov.br/perguntas-e-respostas-

stacionamentos-rotativos-zona-verde/>. No entanto, uma apresentação é diferente de 

uma proposta, pois apesar do esforço de detalhamento a apresentação ainda sintetiza 

alguns pontos, e por isso é fundamental o acesso ao texto completo da proposta do 

projeto Zona Verde para que possa ser apreciado. 

 

As sugestões são as seguintes: 

(i) haja vista tratar-se de uma nova medida em termos de política de trânsito no Distrito 

Federal, parece-me muito equivocada a ideia de a concessão iniciar por 30 anos, 

afinal, seria importante o contrato inicial ser de prazo mais curto, no intuito de permitir 

ajustes sem a necessidade de interrupção ou algo semelhante. Assim, sugere-se que 

o prazo inicial de concessão seja de 10 (dez) anos. 

(ii) A apresentação fala de maneira genérica a respeito do estímulo ao uso do 

transporte público, porém falta uma articulação maior. Por exemplo, deveria constar 

como parte desse iniciativa um desconto (podendo ser no preço do bilhete ou no preço 

do estacionamento) para quem deixar o carro em uma das áreas marcadas como Ipê 

Branco e usar o transporte público. Ou seja, ainda que o custo do estacionamento 

nessas áreas já seja menor, pode haver pessoas trabalhando nas redondezas que o 

utilizarão, ou seja, é necessário maior estímulo, sobretudo em termos de contrapartida 

financeira, para quem usa o transporte público deixando de circular com o seu veículo 

particular. 

(iii) Dada a relevância e o tipo de concentração de consultórios e assemelhados nos 

setores hospitalares, é fundamental, também, que haja uma contrapartida para quem 

precisa ir a consulta naquele local. Ou seja, combinar-se a consulta com um tempo de 

estacionamento, afinal de contas, isso significaria, também uma política indireta de 

saúde, do contrário estar-se-ia dificultando o acesso da população à saúde. 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 
Todo o processo está disponível na página http://www.semob.df.gov.br/audiencias-
publicas/ 
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Foram acatadas as sugestões para redução do prazo da concessão. 
Com relação ao setor Ipê Branco, a projeto prevê a isenção para integração, ou seja, 
não será cobrado o estacionamento junto às estações de Metrô e BRT desde que o 
cidadão utilize o transporte público no mesmo dia. 
Foram acatadas sugestões para reavaliar a permanência máxima. 
 
Nº: 378g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Stela Maria Santos Brandão   

CONTRIBUIÇÃO 
 
Senhores, 

 

Uma das qualidades e características da nossa cidade, especialmente do Plano Piloto, 

é a liberdade de circulação, tanto para o pedestre quanto para o motorista. Isso é parte 

intrínseca da Qualidade de Vida desta cidade que foi alçada a Patrimônio Mundial da 

Humanidade pela UNESCO. Tirar-nos essa qualidade é aviltar o conceito urbano 

original do qual nasceu Brasília. É tirar-nos, simplesmente, a liberdade de circulação.  

Caso tenhamos que pagar estacionamento em espaços públicos, imaginem o tanto 

em que isso vai onerar o cidadão, praticamente privando-o do direito de ir e vir. Uma 

simples ida ao supermercado terá que ser repensada. Visitas a amigos, parentes, 

escolas, hospitais, médicos, dentistas, clínicas, autarquias, restaurantes, lojas, 

farmácias, padarias, cinemas, teatros, outros, será motivo de se calcular se vale ou 

não a pena, pelo tanto que pesará no bolso ao longo do tempo. O comércio se 

ressentirá. Inimaginável cobrar estacionamento nas Super Quadras e outras áreas 

residenciais!!! A vida como um todo se ressentirá! Isso vai representar mais um 

aborrecimento, frustração, sentimento de privação pela arbitrariedade imposta ao 

cidadão comum. Como se não bastassem as mazelas com as quais temos que 

conviver!  

 

Quanto ao aumento de veículos, a solução deve ser focada no transporte público! 

Com o crescimento da cidade, a melhoria nesse setor continua apenas no sonho do 

brasiliense. Continuamos sendo “cabeça-tronco- e - rodas”, pois os Senhores, ao 

invés de investirem esforços, inteligência e criatividade nas soluções para o transporte 

público desta cidade, optam por PUNIR o cidadão que não pode prescindir do seu 

veículo. Em Brasília, o automóvel não é um luxo, mas necessidade. Essa ideia, 

portanto, é um abuso, uma extorsão, chega a ser imoral e deve ser rechaçada 

veementemente. 

 

Grata e atenciosamente, 

 

Stela Maria Santos Brandão 

Asa Norte 

Brasília 

 
RESPOSTA 
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A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 379g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Subsecretaria de Gestão Ambiental e Territorial – 

SUGAT Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA  

CONTRIBUIÇÃO 
 
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL 

Subsecretaria de Gestão Ambiental e Territorial 

Brasília, 31 de julho de 2020 

Contribuição Técnica SEMA/SUGAT 

Consulta Pública do Projeto Zona Verde / SEMOB 

Este projeto oferece uma oportunidade ímpar de melhorar a qualidade ambiental 

urbana com vistas ao aumento da resiliência e qualidade de vida. Este século está 

imerso nas mudanças climáticas, com aumento de temperatura eformação de ilhas de 

calor, bem como a concentração das chuvas, com perspectiva de aumento de 

alagamentos e demais impactos negativos urbanos. O Distrito Federal tem sofrido 

com as chuvas e alagamentos que paralisam a cidade, tanto do ponto de vista da 

circulação de pessoas quanto no tocante à circulação de produtos e serviços, trazendo 

expressivos impactos negativos para a economia. Esta nova normalidade demanda 

ajustes urgentes e efetivos nas cidades, mediante o aumento da permeabilidade do 

solo e da arborização. Com o avanço dos impactos negativos das mudanças 

climáticas, as políticas públicas mais efetivas serão aquelas capazes de alavancar e 

sustentar maior resiliência no território, mantendo a capacidade de suporte ambiental 

livre de pressões desnecessárias. 

Dentre as competências da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA), destaca-

se a manifestação em questões relacionadas ao uso e ocupação do solo, conforme 

os art. 3o e 9o, da Lei Distrital 41, de 13 de setembro de 1989 (grifos nossos): 

Art. 3o A política ambiental do Distrito Federal tem por objetivos 

possibilitar (...) 

II – a adequação das atividades socioeconômicas rurais e urbanas às 

imposições do equilíbrio ambiental e dos ecossistemas naturais onde 

se inserem; (...) 

V – a utilização adequada do espaço territorial e dos recursos hídricos 

destinados para fins urbanos e rurais, mediante uma criteriosa 

definição de uso e ocupação, normas de projetos, implantação, 

construção e técnicas ecológicas de manejo, conservação e 

preservação, bem como de tratamento e disposição final de resíduos 

e efluentes de qualquer natureza. 
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(...) 

Art. 9o O Distrito Federal, através da Secretaria do Meio Ambiente, 

Ciência e Tecnologia, adotará todas as medidas legais e 

administrativas necessárias à proteção do meio ambiente e à 

prevenção da degradação ambiental, de qualquer origem e natureza. 

§ 1o Para os efeitos do disposto neste artigo, a Secretaria do Meio 

Ambiente, Ciência e Tecnologia: (...) 

VII – participará do macrozoneamento do Distrito Federal e de outras 

atividades de uso e ocupação do solo; (...) 

X – participará da promoção de medidas adequadas à preservação 

do patrimônio arquitetônico, urbanístico, paisagístico, histórico, 

cultural, arqueológico e espeleológico; (...) 

XV – implantará e operará sistema de monitoramento ambiental. 

Com esta prerrogativa, a Subsecretaria de Gestão Ambiental e Territorial (SUGAT) 

disponibiliza o presente Parecer Técnico sobre o Projeto Zona Verde, da Secretaria 

de Transporte e Mobilidade (SEMOB), com fins de contribuição ao debate, nos termos 

do Ofício SEI no 5/2020– SEMOB/GAB/CTZV. 

Há, no DF, uma necessidade de convergência e integração dos comandos normativos 

queincidem sobre o território. A integração da normalização técnica1, urbana e 

ambiental, possibilita a articulação fina entre as escalas de planejamento aplicada aos 

diferentes instrumentos. 

Este Parecer Técnico foi elaborado com base no conceito de normalização técnica, 

para contribuições no âmbito do Projeto Zona Verde. Desta forma, considera os riscos 

ecológicos expressos no Zoneamento Ecológico-Econômico do Distrito Federal (ZEE-

DF), com vistas à sua integração na escala de projeto, associados a princípios 

técnicos de sustentabilidade, com vistas a uma ocupação sustentável. 

Destaque-se que existe a condição plena para efetivar a articulação entre as escalas 

e diretrizes do ZEE/DF, e a ocupação e utilização dos espaços livres de uso público 

no referido projeto Zona Verde. 

 

I. O PROJETO ZONA VERDE FACE AO MARCO LEGAL AMBIENTAL 

A Lei Distrital 4.566/2011, que institui o Plano Diretor de Transporte Público – PDTU, 

determina cuidados para (grifo nosso): 

Art. 24. Constituem objetivos fundamentais do sistema viário: 

VIII – reduzir os impactos sobre a permeabilidade do solo, a arborização e o meio 

ambiente. 

1 A normalização técnica consiste na aplicação de indicadores urbanos de qualidade 

de vida (ISO, 2014), por meio de um sistema de gestão para o desenvolvimento 

Relatório Anexo - Contribuições e Respostas (Rev Site) (53442389)         SEI 00090-00014697/2020-22 / pg. 929



 

sustentável, e requisitos com orientação para os diversos usos e atividades 

condizentes com a sustentabilidade requerida para o local. No Distrito Federal, a Lei 

no 3.944/2007 – que dispõe sobre os indicadores ambientais do Sistema Distrital de 

Informações Ambientais (SISDIA) –, e a Lei 6.269/2019 – que instituiu o 

ZEE-DF –, fornecem ferramentas robustas para a aplicação de normalização técnica 

na gestão territorial. A ABNT, com a edição NBR ISO 37120:2017, adaptou as normas 

ISSO, apresentando 17 seções que cobrem 100 indicadores (46 essenciais e 54 de 

apoio) e 39 indicadores de perfil, fornecendo estatísticas básicas e informações do 

contexto para efeitos de comparativos entre as cidades. Percebe-se que o Distrito 

Federal avançou, nestes últimos anos, na indicação de indicadores de 

sustentabilidade, riscos ecológicos e produção de serviços ecossistêmicos, previsto 

em seu próprio arcabouço legal. 

O Projeto Zona Verde contempla três áreas para implantação de estacionamentos 

rotativos (Figura 1), quais sejam: Plano Piloto, Terminais e Estações do BRT e 

Terminais e Estações do Metrô. O estudo apresentou uma classificação para as áreas 

estudadas no Conjunto Urbanístico de Brasília (CUB), assim discriminados: Ipê 

Amarelo (Asas Norte e Sul), Ipê Roxo (Eixo Monumental e Adjacências), e Ipê Branco 

(Terminais do Metrô e BRT). 

 

Figura 1: Mapa de Detalhe dos Setores Ipês: Amarelo, Roxo e Branco. 

Fonte: Rizzo Parking, 2020. 

Nos aspectos referentes aos regramentos estabelecidos pela Lei Distrital no 

6.269/2019, que instituiu o ZEE-DF, as áreas previstas para os estacionamentos 

rotativos estão contidas nas poligonais com alto risco ecológico de contaminação do 

subsolo e alto e médio riscos ecológicos de perda de área de recarga de aquífero. Isto 
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implica na adoção de recursos técnicos específicos, considerando a contaminação 

advinda de concentração de veículos automotivos individuais. 

Os riscos ecológicos instituídos pelo ZEE-DF referem-se à perda de serviços 

ecossistêmicos estruturantes para o território que compõem a capacidade de suporte 

ambiental do território. Com base neste olhar, os objetivos geral e específicos 

instituídos na lei supracitada encontram-se reproduzidos abaixo (grifos nossos): 

Art. 4o O ZEE-DF tem por objetivo geral a promoção da 

sustentabilidade no Distrito Federal nas dimensões social, econômica, 

ambiental e político- institucional, por meio da compatibilização do 

desenvolvimento socioeconômico inclusivo com os riscos ecológicos 

e os serviços ecossistêmicos, em favor das presentes e futuras 

gerações. (...) 

Art. 5o São objetivos específicos do ZEE-DF: (...) 

V – incorporar a avaliação dos riscos ecológicos nos instrumentos 

formais de planejamento e gestão pública e privada para garantia da 

integridade dos ecossistemas. (...) 

Art. 6o Os elementos que compõem a capacidade de suporte 

ambiental do território são expressos por meio dos riscos ecológicos 

definidos nos Mapas 4, 5, 6, 7 e 8 e da disponibilidade hídrica definida 

nos Mapas 9A, 9B e 9C e suas atualizações, listados no art. 2o. 

 

Para alcançar o objetivo estabelecido na norma supracitada, o artigo 52 estabelece a 

necessidade de revisão da legislação urbanística, de ordenamento territorial, bem 

como os planos setoriais correlatos, com vistas a alcançar uma visão convergente 

sobre o território, em seus inúmeros desafios para tornar-se resiliente e sustentável, 

reduzindo, por exemplo, o risco de novos episódios de estresse hídrico (grifos 

nossos): 

Art. 52. São diretrizes para a revisão da legislação de ordenamento 

territorial e de planos setoriais correlatos: (...) 

I – incorporar os riscos ecológicos e a disponibilidade hídrica 

indicados nos Mapas 4 a 9C do Anexo Único desta Lei aos 

instrumentos de ordenamento territorial, especialmente a análise do 

risco de perda de recarga de aquíferos; (...) 

III – assegurar mecanismos para o manejo das águas pluviais em 

áreas públicas e em unidades imobiliárias, com vistas à manutenção 

de níveis de permeabilidade do solo compatíveis tanto com os riscos 

ecológicos de perda de área de recarga de aquífero, quanto com a 

consolidação do Sistema de Áreas Verdes Permeáveis Intraurbanas 

do Distrito Federal; (...) 
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VI – atualizar os zoneamentos e as estratégias de ordenamento 

territorial à luz das diretrizes das zonas e subzonas do ZEE-DF; (...)  

VIII – motivar e fundamentar a definição das taxas de permeabilidade 

do solo, nos parcelamentos urbanos novos ou consolidados, nos 

riscos ecológicos altos e muito altos de perda de área de recarga de 

aquífero indicados no Mapa 5 do Anexo Único desta Lei, observado o 

grau de consolidação urbana; 

IX – criar mecanismos de incentivo ao aumento da arborização, da 

permeabilidade do solo e da eficiência e conservação energética nos 

lotes urbanos e edificações; (...) 

XI – adequar as diretrizes urbanísticas em face das limitações 

ambientais expressas nos mapas de riscos ecológicos no Distrito 

Federal e das limitações no aporte de infraestrutura e mobilidade; (...) 

 

No caso do ZEE-DF, a análise da articulação e sinergia entre os riscos ecológicos 

deve ser empreendida para todas as porções do território, notadamente nos 

ambientes urbanos consolidados. Como organismos vivos, as cidades também 

evoluem e, neste caso, precisam evoluir de forma a aumentar o seu patamar de 

resiliência, particularmente no manejo de águas pluviais no contexto de usos urbanos. 

Isto significa definir limites à impermeabilização do solo, implementar métodos de 

repermeabilização do solo e adotar recursos técnicos para assegurar manejo das 

águas pluviais mediante redução do escoamento superficial e priorização da 

infiltração, detenção e retenção das águas pluviais.  

Historicamente, a crescente impermeabilização do solo no DF trouxe impactos 

negativos expressivos, não apenas com a reincidência de alagamentos em diversas 

Regiões Administrativas, incluindo a área tombada de Brasília, bem como a redução 

da disponibilidade hídrica distrital. Estas ocorrências comprometem o 

reabastecimento dos aquíferos subterrâneos do território que são essenciais para 

minimizar o déficit hídrico estrutural e crescente do DF, por meio da manutenção das 

águas superficiais que abastecem toda nossa população. 

A recente experiência de racionamento de água, comprova a urgência da revisão da 

forma como realizam-se obras e o uso e ocupação do solo. 

Os mapas de riscos ecológicos do ZEE-DF não são proibitivos em nenhuma de suas 

categorias. Eles estimulam o regramento da ocupação territorial com o nível de 

acuidade que o risco ecológico indicado requer para a manutenção da entrega dos 

serviços ecossistêmicos. Desta forma, fornecem bases para soluções criativas e 

efetivas de “como pode” ocupar e não simplesmente proibindo o seu uso. 

Assim é que, neste projeto, é fundamental aferir a forma de ocupação e como serão 

realizadas as obras de implantação desses estacionamentos, com vistas ao controle 

da intensidade dos impactos negativos advindos da pressão sobre a infraestrutura 

(ecológica). 
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II. CUIDADOS NECESSÁRIOS COM ESTACIONAMENTOS ROTATIVOS 

II.1 – Cuidados para assegurar o controle das águas pluviais na fonte 

Atendidos os preceitos da mobilidade urbana sustentável, os estacionamentos 

rotativos podem contribuir de forma determinante no manejo das águas pluviais e a 

redução das ilhas de calor, mediante a implantação de técnicas de manejo in loco, 

articulados e em consonância com a implantação do sistema de drenagem tradicional 

e a adoção de pavimentos permeáveis e materiais que contribuam para controle da 

temperatura. No caso da drenagem, a articulação dos ativos de infraestrutura no 

território (ativos ambientais – áreas verdes e os ativos de infraestrutura) possibilita a 

não sobrecarga das infraestruturas cinzas, principalmente nas áreas dos Setores Ipês. 

Os estacionamentos rotativos integram os Espaços Livres de Uso Público (ELUP). 

Estes não apresentam regras claras de parâmetros ou condições de ocupação. De 

fato, a Lei de Uso e Ocupação do Solo (LUOS) – Lei Complementar no 948, de 18 de 

janeiro de 2019 – não abarcou os ELUP. Por outro lado, a regulação do solo urbano 

na área do Conjunto Urbanístico de Brasília (CUB), onde estão inseridos os Setores 

Ipês, é remetida ao Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília 

(PPCUB), que, embora possua regras sobre as escalas de preservação dos setores 

onde se localizam os estacionamentos rotativos, não constitui marco legal vigente na 

forma de lei. Tais constatações não inviabilizam a implantação dos estacionamentos 

rotativos nos locais indicados, muito pelo contrário, pois configura-se oportunidade 

única de adequar estruturas de mobilidade à prestação de serviços ecossistêmicos, 

como um elemento objetivo e formal de contrapartida, nos futuros contratos de 

concessão, com anuência dos órgãos de controle. 

Neste sentido, esta SUGAT apresenta uma proposta de regramento para os 

estacionamentos rotativos, com base no tamanho de área do terreno. 

 Proposta de critérios para adoção dos recursos técnicos 

Como contribuição à SEMOB, a SUGAT elaborou – e disponibiliza – uma proposta 
baseada na dimensão das áreas dos estacionamentos, indicando possibilidades de 

implantação de estruturas físicas. O recorte técnico ora apresentado foi elaborado a 

partir dos princípios de Soluções Baseadas na Natureza (SBN), para promover e 

reduzir os riscos ecológicos e incrementar a eficiência dos serviços ecossistêmicos. 

Um pressuposto desta proposta é que quanto maior o tamanho da área, maiores as 

responsabilidades compartilhadas (entre Estado e empreendedor) no sentido da 

prevenção e mitigação dos riscos de perda de serviços ecossistêmicos de recarga de 

aquíferos (pela impermeabilização do solo) e de contaminação do subsolo. 

O repertório de recursos técnicos para aplicação in loco consiste na adoção de: 

 Piso permeável 

 Arborização 

 Canteiros pluviais 
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 Trincheiras de infiltração 

 Valas de infiltração 

A tabela abaixo apresenta as principais características, funções e efeitos das técnicas 

de manejo que indicamos para uso nos estacionamentos do DF: 

Tabela 1 – Técnicas de manejo de águas pluviais indicadas para uso em 

estacionamentos no DF 

 

 
 
 

 
Fonte: SUGAT/SEMA-DF, Brasília, julho de 2020. 

 

 Proposta de regramento para os estacionamentos rotativos, com base no 

tamanho de área do terreno 
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A tabela 2 apresenta a proposta para adoção das técnicas de manejo de áreas dos 

estacionamentos distritais. 

 

Tabela 2 – Técnicas de manejo de águas pluviais indicadas para uso em 

estacionamentos no DF em relação à área ocupada 

 

  

Local: Portland – Oregon – EUA 

Fonte: Nathaniel S. Cormier (2008) 

 

PAVIMENTO PERMEÁVEL 
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TRINCHEIRA DE INFILTRAÇÃO 
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típica de trincheira de infiltração 

Schueler,(1987) apud Souza (2002) 

 

ARBORI ZAÇÃO 

 
 

Fonte: www.ecodebate.com.br/                  Fonte: www.pt.dreamstime.com 

As propostas apresentadas visam à implantação de técnicas de manejo de águas 

pluviaisurbanas aliada ao sistema de drenagem tradicional, sem pretensão de esgotar 

o tema. 

O manejo de águas pluviais urbanas deve partir do desenho urbano. Só assim 

consegue-se maximizar o uso de áreas verdes e de infraestruturas como as trincheiras 

de infiltração e demais recursos in loco para minimizar a sobrecarga do sistema de 

drenagem pluvial tradicional operada, no DF, pela Companhia Urbanizadora da Nova 

Capital (Novacap). 

Considera-se que os recursos técnicos apresentados, aplicados in loco – separada ou 

conjuntamente – apresentam eficácia para conter o escoamento superficial (run-off) 

de forma a, quando necessário, encaminhar volumes menores de águas pluviais à 

rede de drenagem pública correspondentes ao excedente dos 24,4 litros/ha/s (vazão 

natural do Cerrado). Estas técnicas articuladas também reduzem o superaquecimento 
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da temperatura local (ilhas de calor) devido ao tipo de pavimento e sua extensão, por 

meio da arborização. 

Destaque-se que a arborização tem papel fundamental no manejo das águas pluviais, 

pois a vegetação desempenha um controle qualitativo e quantitativo, promovendo a 

infiltração, a interceptação, o controle de poluentes, o controle de erosão, a 

evapotranspiração e a diminuição do escoamento superficial, além de diminuir a 

formação da “ilha de calor” urbana, que acontece notadamente nos estacionamentos. 

 Fundamentos para a proposta 

Existem diversos estudos e experiências de implantação no Brasil e no mundo, acerca 

das técnicas para o manejo das águas pluviais e o desenvolvimento urbano 

sustentável. Após diversos anos de discussão, o conceito de drenagem pluvial em 

ambiente urbano está sendo ampliado e aperfeiçoado no DF, apontando 

crescentemente para o manejo das águas pluviais, como demonstra a revisão do 

manual de drenagem, fruto do Plano Diretor de Drenagem Urbana do DF, elaborado 

em 2009, para o novo Manual de Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais 

Urbanas do Distrito Federal, edição de 2018. Além disso, temos também norma da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e legislação para nortear a 

exigência de uso de técnicas de manejo das águas pluviais no DF. 

A Lei no 3.835/2006, que dispõe sobre a pavimentação de estacionamentos no âmbito 

do Distrito Federal e dá outras providências, determina que todas as áreas abertas 

destinadas a estacionamentos, públicos e privados, no Distrito Federal, deverão 

utilizar pavimentação permeável. 

A norma ABNT 16416:2015 orienta que a declividade máxima de pavimento 

permeável deve ser de 5%. De maneira geral, em declividades menores de 5%, é 

muito recomendável e tecnicamente viável a implementação de pavimento permeável, 

arborização, trincheiras e valas de infiltração e jardins de chuva. Por outro lado, em 

declividades superiores a 5% deve-se priorizar a diminuição da velocidade de 

escoamento das águas pluviais e consequente erosão do solo, com uso de técnicas 

de manejo de águas pluviais de acordo com a característica local. Em todos os casos, 

faz-se necessário uma análise aprimorada do solo e subsolo da área para a adoção 

de soluções baseadas em infiltração, tendo em vista a possibilidade de colapso do 

solo. 

A norma ABNT 16416:2015 também orienta como os pavimentos permeáveis de 

concreto devem ser instalados e os tipos de revestimentos do pavimento são 

classificados em: intertravados permeáveis; placas de concreto permeável; e concreto 

permeável. A Associação Brasileira de Cimento Portland (ABCP) disponibiliza manual 

de implantação de pavimentos permeáveis de concreto em seu site. 

O Plano Distrital de Saneamento Básico e de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

– PDSB – TOMO V – Produto 3 (disponível em: 

http://www.adasa.df.gov.br/images/Produtos- 
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PDSB/Produto_3/1_PDSB_DF_Tomo_V_Drenagem_Produto_3_FASE_B_0817_R2.

pdf) apresenta nas tabelas 25 e 26, respectivamente, os fatores condicionantes para 

a implantação e operação demedidas de controle na fonte e a aplicabilidade de 

medidas de controle na fonte em relação as características locais (p. 135 e 136). 

III. RECOMENTAÇÕES TÉCNICAS 

Apresentamos abaixo recomendações para o aprimoramento da proposta da SEMOB, 

ora em consulta pública, sempre no intuito do alinhamento interno no Governo 

Distrital, face aos desafios comuns para o alcance da sustentabilidade do território. 

 Assegurar a adoção de técnicas de manejo de águas pluviais urbanas aliadas 

ao sistema de drenagem tradicional, como contrapartida do empreendedor; 

 Incorporação da proposta de regramento para os estacionamentos rotativos, 

com base no tamanho de área do terreno; 

 Disponibilizar o documento Avaliação de Possíveis Impactos Ambientais, 

Sociais e Econômicos – parte 2 para a continuidade das análises. 

Subsecretaria de Gestão Ambiental e Territorial – SUGAT 

Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA 

RESPOSTA 
 
A SEMOB agradece a contribuição. 
O projeto considerou a legislação vigente. Não obstante, será feita revisão técnica 
sobre o detalhamento desses aspectos considerando os apontamentos apresentados. 
 
Nº: 380g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Tânia Maria Fontoura Bazan   

CONTRIBUIÇÃO 
 
Sou terminantemente contra o pagamento de estacionamento nos blocos residenciais! 

Já pago muitos impostos! 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 381g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Tania Montoro Siqueira  

CONTRIBUIÇÃO 
 
Venho manifestar minha indignação com esre projeto do governo ! Nem firmas do 

exterior puderam participar ! “ passando a boiada na quarentena” ! Será q não 

poderíamos pensar antes em melhorar o transporte público ? Um transporte q nem na 

pandemia consegui fazer isolamento social ! Uma vergonha. 
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RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. Esclarece que o Projeto prevê que futura 
licitação seja na modalidade Concorrência Internacional. 
 
Nº: 382g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Tarcísio Kleber Borges Gonçalves   

CONTRIBUIÇÃO 
 
Prezados tenho algumas dúvidas referente à essa consulta pública. 
 
Primeiro, pelo que estou percebendo, na audiência, a consulta está sendo iniciada de 
forma errada, porque estamos em uma pandemia, e não existe a possibilidade de 
participação dos moradores, nem presencial, nem via chat, e ainda porque 
considerando que às áreas apresentadas são da União, porque Brasília é área da 
União, e até o presente instante não foi desafetada às áreas, para se fazer a mudança 
da destinação dessas áreas. 
 
Segundo, é se vocês já fizeram a transferência das áreas abrangidas, transferindo 
essas áreas da União para o Distrito Federal. 
 

Terceiro, é se estão participando dessa consulta, o Ministério Público Federal da 

União, a Procuradoria da República e o Ministério Público do Distrito Federal. 

Quarto, por se tratar de áreas públicas da União, (Brasília é área de competência de 

União), se já houve determinação legislativa federal, e manifestação do Poder 

Executivo Federal, Poder Legislativo Federal e Poder Judiciário - STF? 

Quinto, lembrando que se vocês sabem que desde 1979, quando haviam 

estacionamentos pagos no Setor Comercial Sul, e que através de uma Ação Direta de 

Inconstitucionalidade, onde foi declarada a ilegalidade de cobrança e de instalação 

dos estacionamentos pagos, em áreas da União-(Brasília-DF), e de imediato 

removidos todos os estacionamentos pagos em área da União em Brasília por ordem 

judicial. 

Sexto, que fazendo essa modificação, na área da União, estarão mudando a 

destinação da área Pública da Capital Federal, violando norma Constitucional. 

Sétimo, é que assistindo a audiência a justificativa, que se tem é que não existe 

controle dos estacionamentos, só que isso não é justificativa, porque essa questão é 

administrativa, organizacional de policiamento, ou seja, cabe ao Governo do Distrito 

Federal juntamente com o Governo Federal o policiamento da Capital Federal. 

Oitavo, o projeto é altamente penalizante aos moradores, aos proprietários de 

veículos, moradores, e de todos as pessoas que transitam em Brasília, tecnicamente 

é altamente amador, sem nenhuma fundamentação técnica, vai na vala da 

inconstitucionalidade, haja vista que são áreas da União. 

Essa é minha manifestação quanto a esse descalabro, que está acontecendo, ao 

arrepio dos órgãos competentes, para legislar sobre a matéria. 
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Peço confirmar o recebimento desta mensagem. 

Tarcísio Kleber Borges Gonçalves 

 
RESPOSTA 
 
A SEMOB agradece a manifestação. 
Os processos de Consulta e Audiência são atos formais regidos pelos procedimentos 
divulgados e foram aceitas contribuições via e-mail, whatsapp, protocolo, orais e 
ouvidoria. 
O projeto não contempla áreas pertencentes à União. 
Será aprofundada a avaliação jurídica pela PGDF. 
 
Nº: 383g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Ten Barros Moreira   

CONTRIBUIÇÃO 
 
Pela experiência que temos no Rio de Janeiro, onde o transporte público é bom, esse 

sistema de cobrança é corrupto e privilegia apenas os mais ricos. Aqui os deficientes 

físicos e idosos serão muito prejudicados e a população toda será prejudicada. Nossa 

cidade foi feita para andar de carro e o ônibus e metrô aqui não funcionam e foram 

mal projetados, distante de tudo e de todos. Demoram por horas, nao funcionam de 

dia direito, imagina de noite e fins de semana. Um trabalhador pagar 2 ou 5 reais a 

hora é um roubo se colocarmos média de 9 a 10 horas de trabalho. Teriam que 

desembolsar 50 reais por dia e os motoristas de aplicativos não têm onde aguardarem 

a chamada sem levar multa ou pagarem por isso. 

NÃO AO PROJETO DO SR IBANEIS. 

Att. TEN BARROS MOREIRA 

 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
Um dos objetivos do projeto é o atendimento à legislação que determina vagas 
prioritárias para idosos, deficientes físicos e gestantes. 
Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

Foram acatadas sugestões para reavaliar valor das tarifas. 
 
Nº: 384g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Teresa Cristina Machado  
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CONTRIBUIÇÃO 
 
Acho que até faz sentido cobrar, em outras capitais isto é prática. Mas do jeito que 

querem fazer aqui é indefensável. Nós pagamos a conta com o instituto de 

previdência?? Aí não dá pra achar nem razoável. Antes  regulamentem estes valores 

como contrapartida nas vias, no transporte, em algo que volte para a população como 

investimento. 

Abraço 

Teresa Cristina Machado 

 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
Com relação à destinação dos recursos, foram acatadas as contribuições, conforme 
item 2.2 deste Relatório, para que se proponha adequação da legislação distrital à 
Política Nacional de Mobilidade Urbana de forma que os recursos arrecadados em 
concessões de mobilidade sejam direcionados a investimentos no próprio sistema de 
mobilidade. 
 
Nº: 385g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Tereza Cristina Attuch  

CONTRIBUIÇÃO 
 
Como eleitora e cidadã de Brasília eu, e toda a minha família, repudiamos 

veementemente esse projeto que visa à cobrança de estacionamento, na zona 

verde,  inclusive para moradores em seus blocos residenciais, sem antes o GDF 

entregar um transporte público viário e metroviário decente e eficiente! 

 

Tereza Cristina Attuch 

RG 222452-SSP - DF 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. O Projeto prevê isenção para moradores. 
 
Nº: 386g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Tereza Nogueira   

CONTRIBUIÇÃO 
 
Boa tarde INCOMPETENTES 

venho atravea deste MANIFESTAR MEU REPUDIO AOS HOMENS QUE EU E 

MILHARES DE PESSOAS ELEGEMOS PARA NOS PROTEGER e o que querem 

fazer; NAO SATISFEITOA COM OS IMPOSTOS ABSURDIS E SALARIOS 
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ESTRONDOSOS AIBDA QYEM ROUBAR E DEFALCAR MAIS O CIDADAO QUE OS 

ELEGERAM.  

CRIEM VERGONHA OLHA OS HOSPITAIS ONIBUS PRESIDIOS MENDIGOS 

BRRASILIA BRASIL EM RUINA. APROVEM ESTE ABSURDO E VERAO O 

RESULTADO NAS PRPXIMAS ELEIÇOES. NAO ESQUEÇAM DAQUI HA 4 ANOS 

SAO CIDADOES COMUNS 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 387g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Thaís Alencar   

CONTRIBUIÇÃO 

Sou totalmente contra o projeto. 

Razão 1: o transporte público de Brasília é precário 

Se Brasília tivesse transporte público que funcionasse, o projeto seria viável. Mas 
como vocês querem cobrar estacionamento se nem o básico, que é oferecer 
transporte, o GDF faz. 

Se eu quiser ir da Asa Sul à Asa Norte para visitar um parente, amigo, namorado..  iria 
de transporte público para não pagar o estacionamento. Mas como? Se na asa norte 
não há metrô.  

Se eu quiser ir da asa sul ao sudoeste como eu faço? Só tenho a opção de ônibus?  

Razão 2: número de vagas nos prédios residenciais no Plano Piloto 

A maioria dos prédios da Asa Sul e Asa norte foram projetados para terem 1 vaga de 
estacionamento, mas a realidade das famílias é ter 3/4 carros por apartamento, 
juntamente porque Brasília é uma cidade que precisa de carro para se locomover. Eu 
quando for parar na minha quadra vou ter que pagar todos os dias estacionamento? 
Não tem sentido isso 

Razão 3: cobrança de estacionamento nos metrôs 

A ideia do projeto é diminuir o uso de carro particular e usar o transporte  público. Se 
eu for trabalhar de metrô, vou ter que pegar o carro até uma estação e deixá-lo nela. 
Ou seja, vou ter que pagar 2 vezes? O estacionamento e a passagem do metrô 

Razão 4: cobrança no eixo monumental 

A pessoa que vai trabalhar todos os dias em órgãos públicos vai ter que pagar 
estacionamento.  
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Sugestão: é necessário investir no metrô primeiramente, expandí-lo para Asa norte, 
sudoeste, eixo monumental... para depois pensar em projetos como esse de cobrança 
de estacionamento.  

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 
Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

 
Nº: 388g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Therezinha Vinhaes  

CONTRIBUIÇÃO 
 

Contestar e discordar desse absurdo que é o Projeto ZONA VERDE no DF. 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 389g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Thiago Ciampi   

CONTRIBUIÇÃO 
 
Um absurdo este projeto. Não ha menor necessidade de cobrança por vagas publicas 

nas quadras residenciais - ha vagas sobrando. 

E antes de cobrar por qualquer vaga faz se necessário o mínimo de transporte publico 

e segurança para população.  

Thiago Ciampi 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 390g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Thiago Pires  

CONTRIBUIÇÃO 
 
Bom dia, 
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sou completamente contra esse absurdo de cobrar por uma ÁREA PÚBLICA.  Para 

mim, o governo está apenas arranjando desculpa para tirar dinheiro do morador e das 

pessoas que precisam trabalhar no.plano. Por favor, parem com esse absurdo. Vocês 

estão incentivando apenas as pessoas a não saírem de casa.. 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 391g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Tiago Viegas   

CONTRIBUIÇÃO 
 
Prezados, 

 Meu nome é Tiago Viegas e sou um dos milhares de motoristas de aplicativos aqui 

no DF.  

Quanto ao possível implemento do Projeto Zona Verde, tenho questões sobre a 

situação dos motoristas de aplicativos. 

Devido à natureza da profissão, para nós todo o DF se transforma em um enorme 

ponto de espera, pois os chamados podem vir de qualquer lugar e a qualquer 

momento. Por isso, assim que deixamos um passageiro em seu destino somos 

forçados a parar em algum lugar próximo para evitar gastar combustível e aproveitar 

a próxima chamada nas cercanias, para almoçar, descansar e eventualmente precisa 

tb deixar o veículo momentaneamente para ir ao banheiro. 

A questão é: como nós não temos lugar específico para estacionar, como os 

motoristas de app poderiam ficar parados esperando novos chamados? Ficar rodando 

sem passageiros é totalmente inviável pois aumenta exponencialmente os gastos de 

combustível e manutenção do veículo e diminuí consideravelmente o lucro. 

De acordo com o modelo atual do projeto, teríamos que pagar 5 reais a cada vez que 

estacionássemos, mesmo que ficássemos dentro do carro. Como fazemos em média 

30 corridas por dia e paramos para esperar passageiros em média 15 vezes por dia, 

pagaríamos um total de 75 Reais por dia de estacionamento! Isso consumiria de 35 a 

55% do rendimento líquido do motorista! Uma total disparate, uma sandice sem 

limites! 

Minha sugestão é que os prestadores de serviços de transporte de forma geral sejam 

isentos de qualquer cobrança, uma vez que serão eles a porporcionar a melhoria na 

mobilidade em face do menor uso de carros e consequente menor ocupação dos 

estacionamentos no DF. Que se faça a devida fiscalização da ocupação dos 

estacionamentos pelos motoristas de aplicativos e que se conceda a isenção aos 

motoristas que estiverem parado com seus carros, dentro deles, à espera de 

passageiro por meio da verificação da identificação do carro e do motorista, por 

checagem do app do motorista e/ou por meio do selo de inspeção veicular emitido 
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pela Semob. Esse selo é afixado no parabrisas do carro e, portanto, é de fácil 

identificação e checagem.  

Dessa forma, o projeto não só mantém suas intenções de coibir a ocupação de vagas 

de forna desnecessária como incentiva a mobilidade ao garantir aos cidadãos as 

alternativas de deslocamento pela cidade como também garante que o Projeto Zona 

Verde não prejudicará a sociedade, atuando de forma justa a continuidade do serviço 

por aplicativo como forma alternativa de melhoria da mobilidade no DF 

Dado o exposto, concluo dizendo que, da forma como está disposta a proposta, ela 

carece dessas e outras mudanças significativas e sou contra ela neste momento, uma 

vez que apesar do discurso atual a favor do projeto sustentar que a cobrança das 

vagas se daria ao mesmo tempo que seriam feitas melhorias no transporte público e 

na mobilidade de forma geral, na prática o que se quer fazer é implementar desde já 

a proposta para começar a cobrar e, enquanto houver a cobrança, o transporte no DF 

continuar da mesma forma, precária como sempre. Da forma como a proposta 

está não há garantia nenhuma que as melhorias de mobilidade serão feitas, mas 

temos sim a garantia que a cobrança imediata aos cidadãos por uso das zonas seria 

feita. É inconcebível e extremamente inconveniente, para não falar que é de carácter 

extremamente arrecadatório. 

Por enquanto, essa proposta não passa de uma manobra espúria, cruel e estorsiva 

do GDF para ampliar sua receita às custas do cidadão. 

Também é inaceitável e criminosa a cobrança de estacionamento das vagas 

residenciais públicas ocupadas por moradores da localidade! Ocupamos a vaga por 

necessidade, não por luxo! Além disso, há brechas que não foram abordadas pelos 

autores da proposta. 

Moro na SQN 312 no Plano Piloto e não há vagas públicas suficiente para todos os 

moradores. Eu chego às 22h, ou seja, não há mais ocupação do estacionamento por 

parte de estranhos à quadra. Mesmo assim, nunca há vagas suficiente para todos. O 

único local que resta é o estacionamento que fica na via W1, imediatamente em frente 

ao prédio, mas que não é um estacionamento considerado residencial. Nos moldes 

da proposta de visão estreita do GDF, meu carro teria que ficar estacionado numa 

área comercial, mesmo estando em frente a minha casa, e por isso, eu seria 

duplamente penalizado pelo governo, pela falta de vagas no estacionamento e por só 

poder estacionar no fora da área residencial! 

Que se faça primeiro a ampliação dos estacionamentos e a remediação com melhoria 

do transporte e de mobilidade para depois adotar essa medida reparatória, se for 

necessária! 

Espero que esse tópico sobre a questão dos motoristas de aplicativos seja 

devidamente debatido devido a sua importância e o imoacto que acarretará para todos 

os envolvidos. 

 
RESPOSTA 
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A SEMOB agradece a manifestação. 
Destaca-se a regulamentação de pontos de parada para motorista de aplicativos 
conforme Lei 6.677/20 e pelo Decreto 41.484/2020. 
Há também estacionamentos que não serão cobrados, como no Parque da Cidade e 
na UnB. 
Observa-se que ao desincentivar o uso de automóvel particular, o projeto incentiva o 
uso de transporte por aplicativos, entre outros. 
Foram acatadas sugestões para aumentar tolerância mínima (proposta inicial 10 
minutos). 
Foram acatadas sugestões para reavaliar valor das tarifas. 
Com relação às quadras residenciais, destaca-se que o Projeto prevê cobrança 

apenas em horário comercial e isenção para moradores, com objetivo de inibir que 

automóveis estacionem nas quadras residenciais para acessar as comerciais, como 

já ocorre hoje em muitas quadras. 

 
 
Nº: 392g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Tibiriçá Lelis Beleza   

CONTRIBUIÇÃO 
 
Prezados(as), 

Minhas considerações/questões: 

1) Como se criar Zona Verde em Áreas Residenciais? E as quadras antigas do Plano 

Piloto que não possuem garagem subterrânea? 

2) Qual a destinação da verba arrecadada com a cobrança das taxas de 

estacionamento? 

3) Como será feita a cobrança (guarita, fiscais etc) ? 

4) O plano arquitetônico de Brasilia, principalmente em relação às quadras 

residenciais, permite este tipo de estacionamentos? O risco de ser tudo programado 

e quando da implantação é tudo suspenso pela Justiça, como já aconteceu de outras 

vezes é enorme. 

5) Haverá melhoria do transporte público? Como será possível acolher mais 

passageiros se o sistema já é caótico atualmente? 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 
Com relação às quadras residenciais, destaca-se que o Projeto prevê cobrança 

apenas em horário comercial e isenção para moradores, com objetivo de inibir que 

automóveis estacionem nas quadras residenciais para acessar as comerciais, como 

já ocorre hoje em muitas quadras. 

Com relação à destinação dos recursos, foram acatadas as contribuições, conforme 
item 2.2 deste Relatório, para que se proponha adequação da legislação distrital à 
Política Nacional de Mobilidade Urbana de forma que os recursos arrecadados em 
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concessões de mobilidade sejam direcionados a investimentos no próprio sistema de 
mobilidade. 
A gestão do sistema será de forma digital, por câmeras com tecnologia para leitura de 

placas (OCR). 

Caso seja necessária alguma intervenção física, respeitará a legislação e o 

tombamento vigentes. 

Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

 
 
Nº: 393g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Torinho   

CONTRIBUIÇÃO 
 
Discordo totalmente deste tipo de cobrança, é mais uma forma de lesar a população 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 394g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Uirá Lourenço   

CONTRIBUIÇÃO 1 
 
Um dos objetivos da Zona Verde, exposto no relatório dos estudos de viabilidade, é o 
“Incentivo ao Transporte Público”, conforme apontado no item 2.1.2. do referido 
documento. Um dos motivos de resistência da população à Zona Verde é a 
precariedade do transporte coletivo. Sabemos que alguns projetos levam mais tempo 
para execução, como o VLT e a expansão do metrô. No entanto, medidas mais 
simples podem contribuir de maneira significativa e tornar o transporte coletivo mais 
atrativo, como a ampliação das faixas exclusivas de ônibus (atualmente são apenas 
55 km de faixas exclusivas, considerando o corredor da EPTG), aumento da 
frequência nas linhas de ônibus e metrô (medida fundamental em tempo de 
pandemia), reforço das linhas circulares e criação de rotas acessíveis aos terminais e 
pontos de embarque.  

Assim, quais são as ações de melhoria previstas pelo GDF, em curto e médio prazo, 
voltadas ao transporte coletivo? Qual é o cronograma de execução das ações? 

Destacamos que a indicação do GDF de ações detalhadas - além dos bolsões de 
estacionamento com gratuidade na integração - poderão diminuir a resistência da 
população à proposta.  

 
Indique o número da Cláusula da Minuta de Edital ou Contrato de Concessão, ou o 
Caderno e o Capítulo dos Estudos a que se refere a Contribuição: Relatório 
Consolidado dos Estudos de Viabilidade - Objetivos (pág. 5). 
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CONTRIBUIÇÃO 2 
 

Entre os objetivos da Zona Verde está a redução dos congestionamentos em razão 
da redução nos deslocamentos por automóvel (conforme expresso no item 2.2.2 do 
Relatório Consolidado dos Estudos de Viabilidade). Há, portanto, uma grande 
oportunidade de integrar a proposta de estacionamento rotativo pago a ações voltadas 
à mobilidade ativa. No entanto, não há no projeto Zona Verde qualquer menção ao 
Plano de Mobilidade Ativa (PMA), apresentado pelo GDF e debatido em audiência 
pública em 30/6/2020. 

Considerando o potencial de impulsionar a mobilidade ativa (por exemplo, a pé e por 
bicicleta) e a falta de integração entre a Zona Verde e o PMA, sugerimos que o GDF 
contemple na proposta as ações de incentivo aos pedestres e ciclistas, com detalhes 
sobre as intervenções previstas e as responsabilidades da concessionária. 

Propõe-se ainda que o GDF exija na licitação que a concessionária instale, nos 16 
bolsões de estacionamento previstos nos terminais de transporte, bicicletários 
gratuitos (cobertos e com controle de acesso). Outro requisito que pode ser incluído 
na licitação é a oferta de serviço de bicicletas e patinetes compartilhados. 

 

CONTRIBUIÇÃO 3 
 

Considerando o objetivo de desestimular o uso do automóvel e incentivar o transporte 
coletivo. 

Considerando a grande participação do transporte individual motorizado (cerca de 
47% dos deslocamentos no DF), Considerando as condições ainda precárias para a 
mobilidade ativa (por exemplo, ausência de calçadas e de rampas de acessibilidade; 
calçadas sem manutenção; ciclovias sem conexão e sem iluminação), É fundamental 
que os recursos arrecadados com a cobrança do estacionamento sejam destinados 
para a mobilidade urbana, para melhorias voltadas ao transporte coletivo e à 
mobilidade ativa. Não é razoável nem desejável que tais recursos sejam atrelados à 
previdência de servidores públicos. 

Os recursos da cobrança devem ser bem empregados e resultar em melhorias claras 
à população. Os investimentos em melhorias como reforma de calçadas, construção 
de abrigos nos locais de embarque e construção de ciclovias mostrarão à população 
que a Zona Verde reforçará o sistema de mobilidade, sem caráter apenas de 
arrecadação para os cofres públicos. 

Há bons exemplos no país de vinculação dos recursos oriundos do rotativo pago. Em 
Fortaleza (CE), lei municipal determina: “Os recursos provenientes do Sistema de 
Estacionamento Rotativo Zona Azul serão aplicados, exclusivamente, na Política 
Cicloviária do Município de Fortaleza, prevista na Lei nº 10.303/2014” (art. 15 da Lei 
Municipal n° 10.752/2018). 
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CONTRIBUIÇÃO 4 
 

Segundo a apresentação feita na audiência pública (31/7/2020) e os documentos 
disponibilizados, haverá uma outorga inicial de R$ 785,8 milhões e uma outorga 
mensal de 10% sobre a receita tarifária bruta. 

Sugerimos a revisão (aumento) do repasse mensal mínimo ao GDF. Segundo 
pesquisa realizada, há municípios em que o percentual é bem superior. Para 
exemplificar, em Vitória (ES) o repasse da concessionária à prefeitura é de 32,78%. 

Outro ponto que merece ser revisto é o prazo de concessão. Segundo a proposta, o 
prazo seria de 30 anos, que consideramos excessivo. Vale lembrar que as mudanças 
na mobilidade ocorrem em velocidade expressiva, como comprovam os sistemas de 
bicicletas e patinetes compartilhados e os aplicativos de transporte (de passageiros e 
de entrega). Daqui a 30 anos teremos um cenário bem diferente e há uma clara 
tendência na redução do uso e mesmo da posse de carro próprio (sistemas de carros 
compartilhados já são realidade em algumas cidades).  Muito provavelmente em 
algumas décadas a demanda por estacionamento será menor. Assim, o governo terá  
uma série de providências a tomar, tais como: decidir sobre o uso das vagas ociosas; 
possibilidade de converter estacionamentos em áreas de convivência e lazer; revisão 
do contrato firmado para administrar o estacionamento rotativo pago. 

Indique o número da Cláusula da Minuta de Edital ou Contrato de Concessão, ou o 
Caderno e o Capítulo dos Estudos a que se refere a Contribuição: Apresentação 
mostrada na audiência pública 
 

CONTRIBUIÇÃO 5 
 

Sugestão de melhoria na infraestrutura voltada à mobilidade ativa (ciclofaixas para 
conexão segura das ciclovias existentes). A seguir, sugerimos melhoria para tornar 
mais atrativo o uso da bicicleta como meio de transporte. Muitas cidades modernas 
têm incentivado a mobilidade ativa para reduzir a poluição e os congestionamentos. 
Nesse período de pandemia, cresceram os incentivos em diversas cidades pelo 
mundo. Bogotá (Colômbia), no início da pandemia, instalou ciclovias emergenciais 
como estratégia para desafogar o transporte coletivo. Muitas cidades europeias – 
Barcelona, Berlim, Lisboa, Londres, Milão e Paris, entre outras – têm incentivado a 
mobilidade ativa, com ampliação de calçadas e ciclovias, redução da velocidade, e 
construção de novas rotas para os ciclistas. 

A conexão das ciclovias existentes no DF é fundamental para dar segurança e atrair 
mais pessoas para o uso da bicicleta. É possível melhorar de forma significativa a 
infraestrutura cicloviária por meio de ciclofaixas que conectem os caminhos 
existentes. Com baixo custo e apenas por meio da sinalização e instalação de 
separadores de tráfego, garante-se a continuidade das ciclovias.   

Há cerca de um mês foi registrada na ouvidoria do GDF sugestão de ciclofaixas em 
quatro locais de Brasília (rodoviária do Plano Piloto, via S2, via de acesso à CLDF e 
setor médico-hospitalar). O intuito é viabilizar de forma rápida e efetiva a conexão dos 
caminhos voltados aos ciclistas, incluindo ciclofaixas no terminal de transporte mais 
movimentado do DF – a rodoviária do Plano Piloto –, que até hoje apresenta condições 
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insatisfatórias para pedestres e ciclistas. Esse modelo de ciclofaixas – associado à 
redução do limite de velocidade, a faixas elevadas de travessia e a instalação de 
paraciclos e bicicletários – pode ser replicado para vários outros locais no DF e, assim, 
contribuir com o nobre objetivo do projeto Zona Verde de desestimular o uso do carro. 

Os detalhes das ciclofaixas propostas estão disponíveis em: 

https://brasiliaparapessoas.wordpress.com/projetos-gdf/ciclofaixas-conexao-dos-
caminhos/ 

 

RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 
Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 
realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 
Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 
Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). Também foram 
entregues novos terminais de ônibus, novos corredores e mais trechos do BRT. 
Também será iniciada articulação interna na SEMOB para aprimorar a 
compatibilização do Projeto Zona Verde com outros sistemas e iniciativas de 
mobilidade, conforme sugestões recebidas. 
Com relação à destinação dos recursos, foram acatadas as contribuições, conforme 
item 2.2 deste Relatório, para que se proponha adequação da legislação distrital à 
Política Nacional de Mobilidade Urbana de forma que os recursos arrecadados em 
concessões de mobilidade sejam direcionados a investimentos no próprio sistema de 
mobilidade. 
Foi acatada a sugestão de reavaliar definição dos valores de outorga fixa e variável. 
Foram acatadas as sugestões para redução do prazo da concessão. 
Corrobora-se os apontamentos relativos à mobilidade ativa, sendo este um dos 
grandes desafios do DF, tanto pelas suas características territoriais quanto pela 
necessidade de mudança de paradigma cultural construído durante décadas. 
 
Nº: 395g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Ulisses Faig   

CONTRIBUIÇÃO 
 
Sobre o Estacionamento Rotativo – Zona Verde (SEMOB), gostaria de deixar o 

registro: 

Venho manifestar profunda contrariedade ao Estacionamento Rotativo. Representa 

um absurdo legal e cívico contrário a sociedade brasiliense. Trata-se de “privatização” 

de espaços públicos que serão entregues a empresários que enriquecerão às custas 

da população, SEM que qualquer retribuição à população e/ou à melhoria urbanística 

ou funcional da cidade. Somente às empresas é interessante. 

Não há qualquer iniciativa de expansão do Metrô, aumento de linhas de ônibus, nem 

mesmo ampliação de ciclovias que suportem e/ou façam com que tal projeto faça 

funcionar. Nem mesmo intenção de ampliar e/ou melhorar os estacionamentos já 

existentes. 
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Por que não adotar a estratégia de outros países, utilizando parquímetros SOMENTE 

em locais onde é crítica a situação, como no Setor Comercial Sul e Esplanada dos 

Ministérios? Não há por quê conceder tal benefício à iniciativa privada, em detrimento 

da liberdade de ir e vir do cidadão. Tal“ideia” contraria o bom senso, a liberdade de ir 

e vir, o funcionamento da cidade, seu comércio, locais de trabalho, prédios 

particulares e públicos, etc... 

Como pode ser possível um cidadão pagar para estacionar o carro em sua própria 

casa?!?! Não se pode nem chamar isso de uma política pública, visto que não atende 

em nada os requisitos de uma.  Trata-se unicamente de ceder espaços públicos a 

empresas unicamente em benefício destas. Um “loteamento” de área pública para 

exploração comercial e consequente enriquecimento sem causa de empresários. Nem 

ao Estado é benéfico, visto que um contrato tão longo que trata de um assunto que 

não se sabe se surtirá efeitos positivos. 

Ademais, é frontalmente CONTRA o projeto urbanístico de Lúcio Costa. 

Urbanisticamente, não há nada que permita implantar o loteamento da cidade dessa 

maneira. A concepção urbanística do Plano Piloto não dá margem a isso, nem aceita 

tal violência em sua constituição e organização urbana. 

O que deve ser feito para melhorar o trânsito no Plano Piloto é: 

 

1.       primeiramente, melhorar todas as modalidades de transporte público. 
Notadamente ônibus e metrô, e também VLT (NÃO há linha de Metrô na Asa 
Norte e o VLT é apenas um projeto); 
2.       incentivar e melhorar condições de infraestrutura para utilização de 
transportes alternativos e/ou modernos como bicicletas (próprias e de aluguel, 
normais e elétricas), uso de patinetes (normais e elétricos), uso de 
motocicletas  (normais e elétricas), monociclos elétricos, por meio da 
divulgação, concessão de incentivos fiscais, e/ou incentivo a empresas que 
desejem oferecer tais equipamentos; 
3.       realizar estudo sério de modo a implementar sentido único e/ou inversão 
de sentidos em certas vias do Plano Piloto; 
4.       proibir terminantemente paradas em filas duplas nos comércios locais, 
notadamente de caminhões de entrega nos comércios; 
5.       alargar os Eixinhos L e W, criando mais uma faixa de rolamento em cada 
um 
6.       reduzir a largura das faixas de rolamento em certas vias de modo a 
acomodar mais uma faixa de rolamento na via; 
7.       investir em soluções inteligentes de trânsito como viadutos, alças de 
acesso, elevados e túneis, eliminando semáforos, cruzamentos e retornos; 
8.       eliminar o corredor de ônibus na W3; 
9.       Incentivar o uso de transportes por aplicativo por meio de políticas 
públicas que concedam benefícios fiscais a usuários e motoristas, bem como e 
se possível, criar Programa similar ao Nota Legal, onde o usuário obtivesse 
desconto nos impostos mediante o acúmulo de quilometragem acumulada ou 
valores pagos em aplicativos de transporte e/ou táxi. 
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Creio que a função precípua da Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do 

Distrito Federal – SEMOB é preservar e melhorar a mobilidade do cidadão. Assim, 

ANTES de medida tão agressiva como a Zona Verde ser sequer pensada, há 

inúmeras iniciativas a serem adotadas, como por exemplo as acima relacionadas. 

É certo que a implantação da Zona Verde deixará a população brasiliense 

contundentemente descontente com o atual Governo, pois todo cidadão será 

negativamente impactado. 

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e a Justiça não podem permitir 

tamanha violência contra a cidade. 

Certo da compreensão Secretaria, agradeço a oportunidade e deixo o registro de que 

ainda há tempo de abortar o projeto. 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 
Cumpre diferenciar privatização de concessão, como foi explicado na Audiência 

Pública. 

Com relação às quadras residenciais, destaca-se que o Projeto prevê cobrança 

apenas em horário comercial e isenção para moradores, com objetivo de inibir que 

automóveis estacionem nas quadras residenciais para acessar as comerciais, como 

já ocorre hoje em muitas quadras. 

Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

O projeto está sendo acompanhado pelo MPDFT. 
 
Nº: 396g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Umberto Sampa   

CONTRIBUIÇÃO 
 
Querem dinheiro? Vão trabalhar. Não se cansam de nos meter a faca? Malditos!! 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 397g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Valdira Felix   

CONTRIBUIÇÃO 
 
Boa noite, 

Relatório Anexo - Contribuições e Respostas (Rev Site) (53442389)         SEI 00090-00014697/2020-22 / pg. 953



 

Gostaria de demonstrar minha indignação quando este projetinho lixo.  

Não a cobrança de estacionamento público.  

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 398g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Valeria Rocha  

CONTRIBUIÇÃO 
 
Como eleitora e cidadã de Brasília eu, e toda a minha família, repudiamos 
veementemente esse projeto que visa à cobrança de estacionamento, na zona 
verde,  inclusive para moradores em seus blocos residenciais, sem antes o GDF 
entregar um transporte público viário e metroviário decente e eficiente! 
NÃO ao projeto de cobrança e privatização das vagas de estacionamento público! 
 
Valéria Aparecida de Almeida Rocha 
 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 399g 
NOME DO CONTRIBUINTE: VALESCA FERNANDES DIAS   

CONTRIBUIÇÃO 
 
Bom dia, 

Sou terminantemente contra este projeto, pois ele não fez o dever de casa antes que 

é melhorar o transporte público. 

Não tem como comparar Brasília com o Rio de Janeiro e São Paulo que a malha 

ferroviária e de metrô é infinitamente melhor e maior do que aqui. Fora a quantidades 

de linhas de ônibus que estas cidades têm e que aqui não tem. 

Sou do Rio e vim de lá com a mentalidade de transporte público e andar a pé, e fui 

empurrada pela falta das coisas apresentadas e pelo plano urbano da cidade que não 

favorece a mobilidade a pé a comprar um carro nem que seja velho, para poder ter 

vida social. 

É insalubre andar pelo centro da cidade, Esplanada, que pelo próprio planejamento e 

fala do Oscar Niemeyer não tem árvores, pois nas palavras dele "quem pensa em 

praças com árvores é uma pessoa ultrapassada", mas com o sol escaldante é inviável 

caminhar. 

O que ajudaria a resolver o problema de estacionamento seria a construção de prédios 

exclusivos de estacionamentos. 
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Sei que o planejamento urbano feito por Lúcio Costa da cidade foi pensado e 

construído para que as pessoas que possuírem carros e os colocariam nas portas da 

loja. Então ela foi pensada para carros e pessoas que os usam quase como pernas. 

Acho um absurdo cobrar principalmente para nas áreas dos prédios, pois mesmo Rio 

e São Paulo isso não é cobrado dos moradores. 

Atenciosamente, 

Valesca 

 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 400g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Vera Regina Pereira da Rocha Goncalves    

CONTRIBUIÇÃO 
 
R$ 5,00 a hora é ROUBO, não acham não? 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
Foram acatadas sugestões para reavaliar valor das tarifas. 
 
 
Nº: 401g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Veridiana Canezin Guimarães  

CONTRIBUIÇÃO 
 
Não ao projeto zona verde. Manifesto minha aversão a esse projeto.  

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
 
Nº: 402g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Victor Castro  

CONTRIBUIÇÃO 
 
Boa tarde,  

Acredito que a forma que está sendo feita com praticamente nem uma contra partida 

da inciativa privada, nem destinação específica dos recursos recebidos desta nova 

receita não trazem benefícios ao GDF, apenas a empresa que explorar os 

estacionamento, isso esta parece uma forma de algum empresário ganhar muito 
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dinheiro sem o assunto ter a devida discussão necessária para tal projeto em meio a 

uma pandemia como essa.  

Outra observação a ser feita é que o tempo que a empresa irá explorar 

financeiramente os estacionamentos é bem longo, entorno de 30 anos, o que não 

traria benefício algum pois se fosse um tempo menor, a cada nova licitação poderia 

se exigir uma contra partida da empresa vencedora, já que o ganho financeiro de 

qualquer empresa seria elevadíssimo em tal empreendido.  

Fora que os valores estão fora da realidade de qualquer brasiliense. Uma pessoa que 

trabalha no setor comercial vai pagar R$ 5/h que trabalha 8h por dia e que tem duas 

horas de almoço, 20 dias por mês pagaria R$800,00 reais de estacionamento, quase 

um salário mínimo de estacionamento! Isso é absurdo.  

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
Com relação à destinação dos recursos, foram acatadas as contribuições, conforme 
item 2.2 deste Relatório, para que se proponha adequação da legislação distrital à 
Política Nacional de Mobilidade Urbana de forma que os recursos arrecadados em 
concessões de mobilidade sejam direcionados a investimentos no próprio sistema de 
mobilidade. 
Foram acatadas as sugestões para redução do prazo da concessão. 
Foram acatadas sugestões para reavaliar valor das tarifas. 
 
Nº: 403g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Vilmar Oliva de Salles  

CONTRIBUIÇÃO 

Que sejam construídos bicicletários - nos estacionamentos - (acesso apropriado e 
local coberto para guardar com segurança). É uma forma de incentivar o uso deste 
meio de transporte que, em outros países, por questões econômicas, de saúde, dentre 
outras, estão sendo levadas a efeito com sucesso. 

RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 
Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 
realizadas também Consulta e Audiência Públicas sobre o Plano de Mobilidade Ativa. 
Também será iniciada articulação interna na SEMOB para aprimorar a 
compatibilização do Projeto Zona Verde com outros sistemas e iniciativas de 
mobilidade, conforme sugestões recebidas. 
 
Nº: 404g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Virgínia Figueiredo Fonseca  

CONTRIBUIÇÃO 
 
Prezados Senhores, 
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Venho como moradora do DF, demonstrar minha indignação com o projeto ZONA 

VERDE, além de deixar claro minha posição contrária, diante de tantas prioridades 

que o GDF deveria ter nesse momento de crise econômica que assola a classe média 

(a mais afetada com o referido projeto) e a classe baixa. 

 

Saliento, que já pagamos IPVA com valor alto para a qualidade de asfalto que temos 

no plano piloto e regiões administrativas em geral, qualidade que não se adequa ao 

valor que pago. 

 

O GDF deveria estar priorizando: 

 

• Levar o Metrô até a Asa Norte e, depois, a Sobradinho (como prevê o projeto); e 

trazer o metro para Sudoeste. 

• implantar o VLT na W3 e L2, substituindo os Ônibus, que deverão se deslocar para 

outras vias; 

• construir os Terminais de Integração Metrô/VLT/Ônibus/Automóveis nas pontas das 

Asas Sul e Norte, com amplos estacionamentos gratuitos; 

• implantar uma rede transversal de ônibus de vizinhança (cruzando o Plano Piloto no 

sentido Leste-Oeste) ligando as quadras 800 às quadras 900; 

• completar e integrar as ciclovias e ciclofaixas, e construir bicicletários em várias 

Praças e pontos de ônibus, com o sistema de bicicletas compartilhadas; 

• incentivar outras alternativas de transporte, como o sistema de automóveis 

compartilhados, presentes em algumas cidades do mundo e do Brasil, isentos da 

cobrança de estacionamentos públicos 

Portanto, diante de tantas prioridades nesse momento, o GDF deveria não colocar 

esse projeto em pauta, jamais, sem ter melhorado os itens acima!!! 

 

Votem para melhorar atendimento da saúde, na qual faltam tantas vacinas que só 

existem na rede particular e caríssimas, votem para inibir infrações de trânsito (mais 

servidores na rua fiscalizando e multando estacionamentos irregulares), criem bolsões 

de vagas para os carros no centro da cidade, mais policiais para nos proteger de 

bandidos, melhor salário de professor público e maior qualidade de ensino na rede 

pública... Existem muitos projetos que são para favorecer a população, esse da ZONA 

VERDE definitivamente não é. Sou moradora da asa sul, o meu prédio não possui 

garagem subterrânea e não faz o menor sentido eu ter que pagar para estacionar o 

carro na minha casa.  

 

Lembrem de que foram eleitos para administrar a máquina pública para gerir o que é 

público. Realizem uma melhor gestão, não isso, com esse projeto. 

 
RESPOSTA 
 
A SEMOB agradece a contribuição. 
Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 
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Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

Com relação às quadras residenciais, destaca-se que o Projeto prevê cobrança 

apenas em horário comercial e isenção para moradores, com objetivo de inibir que 

automóveis estacionem nas quadras residenciais para acessar as comerciais, como 

já ocorre hoje em muitas quadras. 

Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 
 
Nº: 405g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Vitor Fernandes Gonçalves   

CONTRIBUIÇÃO 
 
O CAOS PARA ESTACIONAR EM BRASÍLIA 

Vitor Fernandes Gonçalves 

Procurador de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. 

Hoje, em Brasília, é muito difícil estacionar. O modelo de desenvolvimento econômico 

nacional atual, que estimula e beneficia abertamente a indústria automotiva, aliado à 

própria concepção e design da capital federal e de suas cidades satélites, com 

grandes distâncias a percorrer para qualquer lugar e conseqüente dificuldade de se 

fazer as coisas a pé, tudo isso somado a uma forte capacidade econômica da 

população, em termos nacionais, e bem assim a transportes públicos deficientes e 

caros, criou as condições para um crescimento desenfreado do número de veículos 

emplacados no DF, que praticamente dobrou nos últimos 10 anos, para 1,8 milhão no 

total, ou 60 veículos para cada 100 pessoas. Mas as vagas dos espaços públicos, 

estas ou permanecem com o mesmo número, ou cresceram a uma velocidade muito 

menor. 

Esse descompasso presente entre o crescimento de veículos e a cada vez maior falta 

de vagas traz a necessidade de que o GDF passe a cobrar pelo uso das vagas 

públicas. Pois sem tal cobrança, ainda que de valores mais baixos que os cobrados 

pelos estacionamentos privados, não há estímulos para se alterar o quadro atual, em 

que mais de dois terços da população se desloca em veículos particulares, por 

necessidade ou comodidade, mercê da deficiência dos transportes públicos da Capital 

Federal, enquanto somente o restante anda de ônibus e de metrô. 

No mundo inteiro, as preocupações com a melhoria da qualidade de vida e o meio 

ambiente tem determinado uma adaptação das cidades a uma nova realidade, onde 

é indispensável estimular, por um lado, melhores transportes públicos, e por outro o 

uso racional dos veículos particulares. Cidades como Kopenhague e Bruxelas tem 

extensas áreas centrais restritas a caminhantes e baniram o uso de veículos a diesel 

em áreas residenciais. Também é indispensável assegurar vagas exclusivas para 

moradores, nas áreas residenciais. Amsterdam, por exemplo, não só tem há décadas 
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vagas para residentes, como inclusive limitou recentemente o número de permissões 

para estacionar, e tornou mais caro obter tais permissões. 

Brasília é uma cidade que, apesar de moderna, não foi planejada com uma adequada 

mobilidade urbana quando de sua criação. Por tal motivo, terá de se adaptar, criando 

vagas exclusivas para residentes e passando a cobrar pelo uso dos estacionamentos 

públicos, sobretudo dos mais disputados e os das zonais centrais e comerciais. É que, 

a franquia atual contribui para agravar os problemas de mobilidade urbana no DF, com 

o encarecimento e a falta de investimento nos transportes públicos, pela perda de 

escala, além de alimentar um verdadeiro caos nas ruas, com engarrafamentos 

intermináveis e toda sorte de desobediência às regras de trânsito na hora de 

estacionar. 

Um bom exemplo do caos hoje instalado é o das entrequadras comerciais de Brasília, 

onde não se cobra pelo uso das vagas, tornando esse uso ineficiente 

economicamente, uma vez que o próprio comerciante estaciona seu veículo em frente 

a sua loja e ali o deixa o dia inteiro, sem ter de pagar um tostão pelo disputadíssimo 

espaço. Por outro lado, rapidamente acabam as vagas e começam as filas duplas, o 

que torna o trânsito lento e engarrafado, sob a leniência impotente e desmoralizante 

dos guardas de trânsito, sendo igualmente sacrificados os moradores das quadras 

contíguas, pois ante uma verdadeira invasão de não moradores, que estacionam em 

todos locais legais e ilegais, torna-se lento e engarrafado o próprio acesso aos 

domicílios, e o ato de estacionar em frente a suas casas um verdadeiro desafio. 

Assim, muitos são os motivos que justificam a cobrança, pelo GDF, pelo uso das 
vagas públicas. Dentre esses, podem ser citados o estímulo ao uso racional dos 
veículos pelos cidadãos, melhorando o trânsito, e bem assim ao uso racional dos 
estacionamentos públicos. Igualmente, os preços cobrados poderão viabilizar 
investimentos públicos vinculados à melhoria das vias. Mas o ganho maior será obtido 
com o aumento da quantidade de usuários de transportes públicos, o que conduzirá à 
necessária diversificação e melhoria de tais serviços e, inclusive, à diminuição dos 
preços das passagens. A cobrança das vagas pode, ademais, ser feita mediante 
concessões onerosas a firmas privadas e uso de aplicativos, como é comum ocorrer 
em qualquer cidade verdadeiramente moderna no mundo. 
 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação.  
Acrescenta-se que o Projeto Zona Verde é o único que se tem conhecimento que 
prevê integração entre automóvel (ou moto) e transporte público, com isenção de 
cobrança de estacionamento em 16 bolsões junto às estações do Metrô e BRT, com 
mais de 6 mil vagas, no Setor Ipê Branco.  
 
Nº: 406g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Vitor Ferreira   

CONTRIBUIÇÃO 1 
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Creio que seja um projeto inviável para o Distrito Federal, que não conta com um 

transporte público de qualidade, além de valores exorbitantes.  

Não gerará rotatividade de vagas, devido ao pagamento. Pagando o cidadão vai achar 

no direito de estacionar (e esquecer que estacionou) e ainda cobrar pela segurança e 

eventuais danos que o veículo obtiver no estacionamento (possível queda de galhos 

de árvores, a empresa terá que arcar com o custo do conserto/reparo que houver, já 

que é previsto no código do consumidor e implícito no Direito Administrativo). 

Essa proposta vai acabar desestimulando o mercado de automóveis, já que para ter 

um veículo a pessoa também terá que comprar ou alugar uma vaga de 

estacionamento, consequentemente, vai derrubar a economia do Distrito Federal que 

já não anda bem.  

Torna-se uma questão de exclusão da maioria da população do centro da capital, não 

haverá comercio ou atividade que atraíra o cidadão para o centro da capital. Um 

trabalhador terceirizado que trabalha nos ministérios recebe em média 3 mil reais, 

com os valores estipulados, ele pagaria o equivalente a 1,048 reais de 

estacionamento, o que faria com que esse empregado deixasse de trabalhar na área 

central da capital.   

O cidadão que desejar ir de metrô também terá que pagar para deixar o veículo na 

estação e depois pagar R$ 5,50 (o que é um absurdo) na passagem do metrô.     

Hoje, no Distrito Federal, um cidadão que deseja ir da Ceilândia, Taguatinga, 

Samambaia ou Santa Maria (Regiões Administrativas mais populosas) para o Plano 

Piloto gasta em média 2 horas no transporte coletivo, cheio/lotado e pagando um valor 

de 5 reais. Com esse projeto até aumentaria a população nos transportes públicos, 

mas só pioraria a qualidade, devido a superlotação que acometeria, e o cidadão 

gastaria mais tempo do que já gasta esperando o transporte público. Não é justo com 

a população! 

Creio que se fosse para o metrô alcançar a população toda, não devia ir somente ao 

final da Asa Norte como foi comentada pela Deputada na reunião, mas sim até 

Sobradinho, que abrange boa parte da população do Distrito Federal.  

Volta e meia aparece esse mesmo projeto no Distrito Federal, projeto que só visa o 

lucro, mas nunca se vê o ajuste ao planejamento inicial da capital, como o 

melhoramento do transporte público (o VRT ou a chegada do metrô a todas as 

Regiões Administrativas)  

Para a implantação de um projeto como esse, é preciso de uma infraestrutura, que o 

Rio de Janeiro e São Paulo (que não foram planejados) possuem e indo mais além, 

Inglaterra ou Alemanha possuem trens que auxilia no transporte coletivo além dos 

ônibus e metrô.    

Diante de todas as versões negativas apontadas, o projeto da zona verde é um ato 

prejudicial a população do Distrito Federal! 

Atenciosamente, Vitor Ferreira  

Relatório Anexo - Contribuições e Respostas (Rev Site) (53442389)         SEI 00090-00014697/2020-22 / pg. 960



 

 
CONTRIBUIÇÃO 2 
 
Projeto inviável  

Creio que primeiro devia-se falar na criação da linha de metrô para todas as Regiões 

Administrativas, com transporte coletivo de qualidade, poder-se-ia falar de um 

projeto esdrúxulo como esse.  

Já se passaram 60 anos e até hoje não possuímos um transporte de qualidade, mas 

volta e meia surge a proposta de projetos indecentes como esse!  

Atenciosamente, Vitor Ferreira  

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 
Cumpre destacar que o projeto prevê isenção para integração no setor Ipê Branco, 
junto às estações de Metrô e BRT, nas quais o cidadão será isento da cobrança de 
estacionamento quando utilizar o transporte público no mesmo dia. 
Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

Também deve se observar que em gestão pública os recursos orçamentários são 

restritos, sendo compreensível que os desejos do cidadão não considerem os custos 

envolvidos. 

 
Nº: 407g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Waldivino Francisco Souto  

CONTRIBUIÇÃO 1 
 
O que complica a vida nesta linda Capital não é o excesso de gente, mas, sim, o 
excesso de veículos. E a melhor maneira de melhorar essa situação seria substituir a 
maioria dos veículos por vagões de metrô. Porém, em face da falta de recursos locais, 
a solução mais razoável seria realizar um licitação internacional para que uma 
empresa estrangeira pudesse implantar e gerir, durante décadas, uma vasta 
integração de linhas, ligando São Sebastião à Brazlândia e Valparaíso à Planaltina, 
com as necessárias derivações ou integrações, tendo como estação central a área 
defronte ao Zoológico. 

 
CONTRIBUIÇÃO 2 
 
Não me comportei com a necessária humildade ao apresentar o texto, talvez utópico, 
como simples sugestão para o transporte público. Por isso, peço permissão para 
reapresentá-lo, com mais modéstia, mesmo sabendo que dificilmente ele será 
considerado, o qual expressa apenas o intuito de colaborar. 
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 “O que complica a vida nesta linda Capital não é o excesso de gente, mas, sim, o 
excesso de veículos. E tudo faz crer que a melhor maneira de melhorar essa situação 
seria substituir a maioria dos veículos por vagões de metrô. Porém, em face da falta 
de recursos locais, talvez a solução mais  razoável seria realizar um licitação 
internacional para que uma empresa estrangeira pudesse implantar e gerir, durante 
décadas, uma vasta integração de linhas, ligando São Sebastião à Brazlândia e 
Valparaíso à Planaltina, com as necessárias derivações ou interligações, tendo como 
estação central a área defronte ao Zoológico. Ou não?” 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 
Quanto às demais iniciativas em mobilidade, informa-se que em 2020 foram 

realizadas também Consultas e Audiências Públicas sobre o VLT na via W3, Plano de 

Mobilidade Ativa, Concessão do Metrô, Concessão da Rodoviária do Plano Piloto e 

Concessão do Sistema de Transporte Público Coletivo (STPC). 

 
Nº: 408g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Wellington Silva   

CONTRIBUIÇÃO 
 
Boa tarde, 

Sou a favor da cobrança de estacionamento público no Plano Piloto desde que o 

dinheiro arrecadado seja investido de forma transparente... Por exemplo... A melhoria 

no transporte brasiliense.  

 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição. 
Com relação à destinação dos recursos, foram acatadas as contribuições, conforme 
item 2.2 deste Relatório, para que se proponha adequação da legislação distrital à 
Política Nacional de Mobilidade Urbana de forma que os recursos arrecadados em 
concessões de mobilidade sejam direcionados a investimentos no próprio sistema de 
mobilidade. 
 
Nº: 409g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Welton - Belina02   

CONTRIBUIÇÃO 
 
Chega de IMPOSTOS  

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação.  
 
Nº: 410g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Wendell Vieira Soares   

Relatório Anexo - Contribuições e Respostas (Rev Site) (53442389)         SEI 00090-00014697/2020-22 / pg. 962



 

CONTRIBUIÇÃO 
 
Antes de pensar em fazer uma cobrança dessa deveria se proporcionar transporte 

público de qualidade, ampliação do metrô, integração ônibus-metrô mais eficiente, 

melhoria no sistema alternativo como as bicicletas coletivas, melhorias em espaços 

para estacionamentos (mesmo que com cobrança). 

Simplismo entregar a iniciativa privada, sem buscar soluções ou fazer investimentos 

inteligentes com PPP’s, antes de onerar a população com mais gastos. 

O governo tem que olhar para o povo é depois para os empresários!!! 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação.  
 
Nº: 411g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Wesley Contassel   

CONTRIBUIÇÃO 
 
Trabalho no plano piloto e moro em vicente pires diariamente por 10 horas, não tenho 

transporte público de qualidade primeiro tem que investir em infraestrutura de 

transporte. 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação.  
 
Nº: 412g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Wilnard Dias - ASCOM Sec. Mobilidade     

CONTRIBUIÇÃO 
 
1- CONTEINERS DE ENTULHO QUE,QUANDO OCUPEM UMA VAGA DE 

ESTACIONAMENTO SEJAM TARIFADOS TAL QUAL OS VEÍCULOS; 

2- CONTAINERS DE LIXO ( RESIDENCIAIS E COMERCIAIS ) SEJAM COLOCADOS 

NAS VAGAS SOMENTES APOS OTERMINO DO HORARIO DA TARIFAÇÃOOU 

ACÃO CONJUNTA COM SLU PARA QUE O RECOLHIMENTO DO LIXO SEJAFEITA 

AO FIM DO PERIODO DE TARIFAÇÃO; SE NÃO USAR CONTAINERS QUE O LIXO 

SEJA COLOCADO EM SACOS RESISTENTES AO FIM DO HORARIO COMERCIAL 

DE CADA UM DOS SEGMENTOS; 

3- LIMITAÇÃO DE TARA DE CAMINHOES DE TRANSPORTES NOS HORÁRIOS 

COMERCIAIS PARA NÃO OCASIONAR TRANSTORNOS NO TRANSITO; COM 

DELIMITAÇÃO DE LOCAIS PARA OS VEICULOS COM TARAS PERMITIDAS E 

TARIFADOS DA MESMA FORMA PARA NÃO HAVER ABUSOS 

4- DEMARCAÇÃO DE VAGAS LIVRES DE TARIFAÇÃO PROXIMO A FARMACIAS, 

COM PERMANENCIA MAXIMA DE 15 MINUTOS 
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5- VIAS COM VAGAS DE TARIFAÇÃO COM LIMITE DE HORARIO ATÉ AS 17 

HORAS, 

DE MODO A VIA SER LIBERADA PARA CONTRIBUIR COM MELHOR FLUXO DE 

VEICULOS NO HORAIO DE PICO 

6- CONSIDERANDO QUE HAVERÁ CAMPANHA PUBLICITARIA DA ZONAVERDE , 

CONSIDERANDO QUE TODO MOTORISTA HABILITADO PODE OBTER AS 

INFORMAÇÕES NA PRÓPRIA PLACA DE SINALIZAÇÃO; CONSIDERANDO QUE A 

MANUTENÇÃO COM AS PINTURAS DE FAIXAS DELIMIITADORAS DA ZONA 

VERDE CUSTAM MUITO CARAS , QUE AS MESMAS NÃO REALIZADAS, POIS AS 

PLACAS EM SI JÁ SERVEM PARA ORIENTAR OS MOTORISTAS, 

7- MELHOR UTILIZAÇÃO DAS AREAS DE ESTACIONAMENTO DAS ESCOLAS 

PARA QUE ONIBUS ESCOLARES NÃO COMETAM ABUSOS DE 

ESTACIONAMENTO INCLUSIVE ACESSANDO TAIS AREA PELA CONTRAMÃO 

DAS ESCOLAS 

8- A ZONA VERDE PODERIA SER ADMINITRADA PELO PROPRIO GDF TAL QUAL 

O ESACIONAMENTO ESTAR EMCURITIBA, E OS RECURSOS SEREM 

MELHORES UTILIZADOS PARA MELHORIA DO TRANSITO NO DISTRITO 

FEDERAL 

RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição.  
Será avaliada a questão dos contêineres e caçambas, dos caminhões e das escolas. 
Foram acatadas sugestões para aumentar tolerância mínima (proposta inicial 10 
minutos). 
As vagas devem ser sinalizadas em atendimento à legislação de trânsito. 
O projeto é estruturado em parceira com a iniciativa privada conforme decisão do 

Conselho Gestor de Parcerias do DF, tendo em vista que a gestão pública não 

funciona bem para esses tipos de serviços, como se vê nos aeroportos, a exemplo do 

Galeão onde escadas rolantes e elevadores só passaram a funcionar após a 

concessão. 

Nº: 413g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Wilson Marquez   

CONTRIBUIÇÃO 
 
Já pagamos IPVA muito caro, então poderia baixar bem o valor do IPVA... Caso 

também tiver alguma avarias nos carros, terá algum reembolso? 

 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição.  
Em análise comparativa com outras concessões de estacionamentos rotativos em vias 
públicas, tem-se como regra que a concessionária pode ser acionada somente se tiver 
responsabilidade pelo dano. Entretanto, a regularização e readequação dos 
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estacionamentos contribuirá para inibir eventuais danos aos veículos, por exemplo 
pela utilização de câmeras e pela presença de funcionários da concessionária.   
 
Nº: 414g 
NOME DO CONTRIBUINTE: Wladia Drummond  

CONTRIBUIÇÃO  
 
Como moradora da asa sul nos últimos 49 anos nunca vi um absurdo tão grande. 

O projeto prejudica imensamente os moradores do Plano Piloto e Sudoeste. 

Considerando que muitas quadras não possuem vaga de garagem, que existem várias 

residências com 3 ou mais motoristas, o morador teria que desembolsar quase R$ 

600 por mês para ter seu carro em casa. Se for sair para compras nas comerciais do 

Plano Piloto desembolsa ainda mais. 

O projeto tem claro interesse em pura arrecadação sem resolver o problema de 

mobilidade urbana. 

 
RESPOSTA 
 
NOME DO CONTRIBUINTE: Zeuda Marinho 

CONTRIBUIÇÃO  
 
Não concordo cm este absurdo,mais um imposto 
Em plena pandemia,onde estamos 
Todos Cm dificuldades financeiras! 
 
 
RESPOSTA 
 
A SEMOB agradece a manifestação.  
Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 
 

3.3 – CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS NA OUVIDORIA DA SECRETARIA DE 

TRANSPORTE E MOBILIDADE – SEMOB 

 

Nº 1ouv 
Processo SEI/GDF: 00090-00021177/2020-76 (44818060) 
Protocolo: In-150740/2020  
 
CONTRIBUIÇÃO  
 
DESTINO: Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal Qual 
a justificativa para a implantação do projeto de implantação do estacionamento 
rotativo, conhecido por Zona Verde, em áreas públicas do Distrito Federal?  
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Solicito os seguintes esclarecimentos:  
Apêndice C Anexo IV - Memorial Descritivo LOCALIZAÇÃO MANCHAS DE 
ESTACIONAMENTO ROTATIVO E LINHAS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO E 
BRT Foto de satélite ilegível.  
 
Não há descrição exata dos locais onde haverá a irregular cobrança de ocupação de 
estacionamento público, na asa norte, por exemplo. Como será definido para a áreas 
mistas. Ex. SCRN? CARTÃO MORADOR – Restrições absurdas, que ofendem vários 
princípios constitucionais e infraconstitucional. Um deles é o direito de ir e vir (veículos 
sem restrição no Detran e na SEEC) da livre escolha (Carro apenas com placas do 
DF).  
 
O que é SEEC?  
 
CADASTRAMENTO: O edital exige que os veículos serão isentos por 12 meses, 
devendo ser renovado anualmente. E absurdamente, a PLACA DEVE SER DO DF??? 
E ainda, NÃO POSSSUIR PENDÊNCIA JUNTO AO DETRAN. Para ter direito a 
estacionar próximo a minha residência, não posso ter uma multa, por exemplo no 
Detran. Qual é a correlação? O que fundamenta essa exigência?  
 
Os estudos de levantamento apresentados para o Plano Piloto (Asa Sul e Asa Norte) 
demonstra uma intensa manipulação das informações, a fim de caracterizar 
irregularidades nos locais. Por exemplo: SCN 116 norte. Quem atesta que os 
levantamentos realizados não foram manobrados para “justificar” a concessão? Quem 
realizou o estudo que apresentou como resultados os levantamentos das vagas 
públicas e suas condições?  
 
Minuta de Edital  
4. VALOR ESTIMADO DO CONTRATO  
4.1. O VALOR ESTIMADO DO CONTRATO é de R$ 2.364.099.470,98 (dois bilhões, 
trezentos e sessenta e quatro milhões, noventa e nove mil, quatrocentos e setenta 
reais e noventa e oitos centavos), na data base de Abril de 2020, correspondente à 
soma da RECEITA TARIFÁRIA estimada ao longo da execução da CONCESSÃO na 
implantação, trazidos a valor presente. Sobre o Valor estimado. Está considerando o 
total de 360 meses.  
Qual será a destinação desse valor?  
Que benefícios retornará a sociedade em troca da ocupação dos espaços públicos  
 
5. PRAZO  
5.1. O prazo de vigência do CONTRATO é de 360 (trezentos e sessenta) meses 
contados da ORDEM DE INÍCIO, em conformidade com o CONTRATO.  
Por que a concessão será de 360 meses?  
Qual será o montante investido pela empresa ganhadora para justificar o prazo de 360 
meses de monopólio sobre os estacionamentos?  
Onde estão os estudos que demonstram que esse é o prazo para que o investimento 
da concessionária seja quitado.  
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Em que consiste e sob qual justificativa haverá a “TARIFA DE REMUNERAÇÃO”: É o 
valor pecuniário a ser pago à CONCESSIONÁRIA, pela prestação dos SERVIÇOS, 
nos termos do EDITAL e do CONTRATO. Item 16.4 do Edital. 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 
Foram acatadas as sugestões para redução do prazo da concessão. 
Serão revisadas as manchas de localização das vagas de estacionamento. 
SEEC é a sigla da Secretaria de Economia do DF. 
Com relação à destinação dos recursos, foram acatadas as contribuições, conforme 
item 2.2 deste Relatório, para que se proponha adequação da legislação distrital à 
Política Nacional de Mobilidade Urbana de forma que os recursos arrecadados em 
concessões de mobilidade sejam direcionados a investimentos no próprio sistema de 
mobilidade. 
Tarifa é o valor pago pela prestação de serviços públicos. 
 

Nº 2ouv 
Processo SEI/GDF: 00090-00021177/2020-76 (44818073) 
Protocolo: Su-150798/2020 
 

CONTRIBUIÇÃO  
Venho me posicionar contra essa medida, em Santiago do Chile, uma cidade que tem 

quase 6 milhões de habitantes, cheio de rodovias subterraneas e de estacionamentos 

também subterraneos, o tráfego de carros é muito bom para uma megalópoles.  

Só vejo problema mesmo no setor comercial sul e no setor bancário norte, basta o 

GDF tentar junto à iniciativa privada implementar soluções nesse sentido.  

Além do mais vai matar de vez o comércio local e de rua já fortemente penalizado pela 

crise do covid 19, pois eu prefiro parar o carro num estacionamento pago, onde tenho 

algumas garantias e seguros cobertos por lei do que deixar o carro no estacionamento 

público. Irei com certeza frequentar mais os shopping centers. 

RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação.  
 
Nº 3ouv 
Processo SEI/GDF: 00090-00021177/2020-76 (44818088) 
Protocolo: Su-151170/2020 - Edinaldo Gomes da Silva 
 

CONTRIBUIÇÃO  
Estacionamento rotativo em áreas públicas do DF - Servidores Públicos que utilizaram 

veículo particular para cumprimento de ordens judiciais - Oficiais de Justiça  

EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO  
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EDINALDO GOMES DA SILVA, Oficial de Justiça do Tribunal de Justiça do Distrito 

Federal, atualmente lotado no Fórum de Santa Maria/DF, vem manifestar 

preocupação com o projeto que cria o Estacionamento Rotativo em Área Públicas do 

Distrito Federal, especialmente para servidores públicos que executam serviços 

públicos em carros particulares, conforme é o caso dos Oficiais de Justiça. Os oficiais 

de Justiça do TJDFT, Justiça Federal, Justiça do Trabalho, Superior Tribunal Militar, 

Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal, etc,, trabalha em veículos 

particulares para cumprimento dos mandados judiciais, recebem um valor de 

indenização que é até insuficiente para as despesas de combustíveis, mas não para 

pagar estacionamento. Além de tudo, estão tendo dificuldade de cumprir ordens 

judiciais no Plano Piloto e outras cidades do DF por não encontrarem vagas de 

estacionamento, fato que prejudica a própria população do Distrito Federal.  

Os oficiais de Justiça cumprem ordens judiciais tais como: intimações, citações, 

penhoras, buscas e apreensões de bens ou de pessoas, despejos, reintegrações de 

posse, afastamento de maridos agressores do lar, entre tantas outras. O serviço 

judiciário rápido e célere é importante para todos, seja para as empresas, seja para a 

criança que precisa de pensão alimentícia ou seja para retirar o agressor de mulheres 

do lar conjugal, ou seja, o serviço do Oficial de Justiça traz paz social. Por tais motivos 

não pode existir obstáculos ao cumprimento das ordens judiciais, tais como falta de 

estacionamento ou despesas que os oficiais de Justiça não possam pagar. Exigir 

cobrança de estacionamento do oficial de Justiça é exigir que esses trabalhares 

paguem para trabalhar, fato que não ocorre com os policiais militares, civis, corpos de 

bombeiros, conselheiros tutelares, etc.  

Pelo exposto, venho respeitosamente solicitar:  

- Que o Governo do Distrito Federal e a Secretaria de Transporte e Mobilidade tome 

todas as medidas necessárias para garantir vagas e estacionamento aos oficiais de 

Justiça durante o cumprimento de mandados judiciais em todo o Distrito Federal;  

- Sugiro ainda que maiores informações podem ser obtidas junto ao SINDICATO DOS 

OFICIAIS DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL (Sindojus-DF), com endereço SHS, 

Qd. 06, Complexo Empresarial Brasil 21, Bloco A, Sala 501 - Brasília/DF – CEP 

70.316-000 - Telefones (61) 2107 9401 e (61) 98595 ****, email: 

sindojusdf@gmail.com pois a entidade tem maiores condições de informar número de 

oficiais de Justiça ativos de todos os tribunais com sede no DF, entre outras 

informações que se fizerem necessárias.  

Nestes Termos, Pede deferimento. EDINALDO GOMES DA SILVA 

RESPOSTA 
A SEMOB agradece a contribuição.  
A Lei Complementar nº 692/2004 prevê isenção para veículos oficiais, mas não para 
desempenho de serviços públicos em carros particulares. 
Em análise comparativa com outras concessões de estacionamentos, verificou-se que 
sem regra não se concede isenções para esses casos, sendo mais comum que os 
servidores recebam auxílio do próprio órgão público para cobrir seus custos com 
transporte. 
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Não obstante, será aprofundada a avaliação jurídica pela PGDF. 
 

Nº 4ouv 
Processo SEI/GDF: 00090-00021177/2020-76 (44818093) 
Protocolo: Re-151407/2020 
 
CONTRIBUIÇÃO  
Reclama da proposta do GDF de começar a cobrar estacionamento da zona verde 
Asa Sul e Asa norte, pois é só aumento de imposto e não há aumento de salários e 
muitos flanelinhas vivem disso. Relata que totalmente contra. 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação.  
Foram acatadas sugestões para incluir regras para Guardadores e Lavadores 
Autônomos cadastrados junto ao GDF. 
 

Nº 5ouv 
Processo SEI/GDF: 00090-00021177/2020-76 (44818104) 
Protocolo: Re-151444/2020 
 
CONTRIBUIÇÃO  
Reclama de projeto de estacionamento público rotativo que está em andamento em 
audiência pública.  
 
Informa que os trabalhadores que pagariam no valor de R$2,00 por horas se for 
realizado a concessão, mas o correto era a realização de concurso público para o 
custo ser do estado e deveira ser cobrado o valor de R$ 1,00 o estacionamento para 
as demais pessoas e gratuitos para os trabalhadores que utilizam seus veiculos para 
trabalhar.  
 
Acrescenta que nas área residenciais o morador da região deveria ter o direito de 
estacionar normalmente sem custo independente da quantidade de veiculos 
pertencente a familia e para quem fosse de outras localidades deveriam cobrar a taxa 
de estacionamento. 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação.  
Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 
 

Nº 6ouv 
Processo SEI/GDF: 00090-00020224/2020-64 (44575895) 
Protocolo: 00090000132202021 - Irlanda Rosal Franco Carneiro 
 
CONTRIBUIÇÃO  
Solicito os seguintes esclarecimentos:  
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Apêndice C Anexo IV - Memorial Descritivo LOCALIZAÇÃO MANCHAS DE 
ESTACIONAMENTO ROTATIVO E LINHAS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO E 
BRT  
 
Foto de satélite ilegível. Não há descrição exata dos locais onde haverá a irregular 
cobrança de ocupação de estacionamento público, na asa norte, por exemplo. Como 
será definido para a áreas mistas. Ex. SCRN?  
 
CARTÃO MORADOR - Restrições absurdas, que ofendem vários princípios 
constitucionais e infraconstitucional. Um deles é o direito de ir e vir (veículos sem 
restrição no Detran e na SEEC) da livre escolha (Carro apenas com placas do DF). 
Irão obrigar o cidadão que reside no plano piloto a fazer transferência do domicilio do 
veículo????  
 
O que é SEEC?  
 
CADASTRAMENTO: O edital exige que os veículos serão isentos por 12 meses, 
devendo ser renovado anualmente. E absurdamente, a PLACA DEVE SER DO DF??? 
E ainda, NÃO POSSUIR PENDÊNCIA JUNTO AO DETRAN. Para ter direito a 
estacionar próximo a minha residência, não posso ter uma multa, por exemplo no 
Detran. Qual é a correlação? O que fundamenta essa exigência?  
 
Os estudos de levantamento apresentados para o Plano Piloto (Asa Sul e Asa Norte) 
demonstra uma intensa manipulação das informações, a fim de caracterizar 
irregularidades nos locais. Por exemplo: SCN 116 norte. Quem atesta que os 
levantamentos realizados não foram manobrados para ³justificar´a concessão? Quem 
realizou o estudo que apresentou como resultados os levantamentos das vagas 
públicas e suas condições?  
 
Minuta de Edital  
4. VALOR ESTIMADO DO CONTRATO  
4.1. O VALOR ESTIMADO DO CONTRATO é de R$ 2.364.099.470,98 (dois bilhões, 
trezentos e sessenta e quatro milhões, noventa e nove mil, quatrocentos e setenta 
reais e noventa e oitos centavos), na data base de Abril de 2020, correspondente à 
soma da RECEITA TARIFÁRIA estimada ao longo da execução da CONCESSÃO na 
implantação, trazidos a valor presente.  
 
Sobre o Valor estimado. Está considerando o total de 360 meses. Qual será a 
destinação desse 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 
Foram acatadas as sugestões para redução do prazo da concessão. 
Serão revisadas as manchas de localização das vagas de estacionamento. 
SEEC é a sigla para a Secretaria de Economia do DF. 
Com relação à destinação dos recursos, foram acatadas as contribuições, conforme 
item 2.2 deste Relatório, para que se proponha adequação da legislação distrital à 
Política Nacional de Mobilidade Urbana de forma que os recursos arrecadados em 
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concessões de mobilidade sejam direcionados a investimentos no próprio sistema de 
mobilidade. 
 
Nº 7ouv 
Processo SEI/GDF: 00090-00019975/2020-38 (44508809) 
Protocolo: 00090000130202032 - Polyana Pedrosa da Silva 
 
CONTRIBUIÇÃO  
Qual a justificativa para a implantação do projeto de implantação do estacionamento 
rotativo, conhecido por Zona Verde, em áreas públicas do Distrito Federal?  
 
Solicito os seguintes esclarecimentos:  
Apêndice C Anexo IV - Memorial Descritivo LOCALIZAÇÃO MANCHAS DE 
ESTACIONAMENTO ROTATIVO E LINHAS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO E 
BRT  
 
Foto de satélite ilegível. Não há descrição exata dos locais onde haverá a irregular 
cobrança de ocupação de estacionamento público, na asa norte, por exemplo. Como 
será definido para a áreas mistas. Ex. SCRN?  
 
CARTÃO MORADOR - Restrições absurdas, que ofendem vários princípios 
constitucionais e infraconstitucional. Um deles é o direito de ir e vir (veículos sem 
restrição no Detran e na SEEC) da livre escolha (Carro apenas com placas do DF).  
 
O que é SEEC?  
 
CADASTRAMENTO: O edital exige que os veículos serão isentos por 12 meses, 
devendo ser renovado anualmente. E absurdamente, a PLACA DEVE SER DO DF??? 
E ainda, NÃO POSSSUIR PENDÊNCIA JUNTO AO DETRAN. Para ter direito a 
estacionar próximo a minha residência, não posso ter uma multa, por exemplo no 
Detran. Qual é a correlação? O que fundamenta essa exigência?  
 
Os estudos de levantamento apresentados para o Plano Piloto (Asa Sul e Asa Norte) 
demonstra uma intensa manipulação das informações, a fim de caracterizar 
irregularidades nos locais. Por exemplo: SCN 116 norte. Quem atesta que os 
levantamentos realizados não foram manobrados para ³justificar´a concessão? Quem 
realizou o estudo que apresentou como resultados os levantamentos das vagas 
públicas e suas condições?  
 
Minuta de Edital  
Em que consiste e sob qual justificativa haverá a “TARIFA DE REMUNERAÇÃO”: É o 
valor pecuniário a ser pago à CONCESSIONÁRIA, pela prestação dos SERVIÇOS, 
nos termos do EDITAL e do CONTRATO. Item 16.4 do Edital. 
 
RESPOSTA 
A SEMOB agradece a manifestação. 
Foram acatadas as sugestões para refinar regras de isenção para moradores. 
Foram acatadas as sugestões para redução do prazo da concessão. 
Serão revisadas as manchas de localização das vagas de estacionamento. 
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SEEC é a sigla para a Secretaria de Economia do DF. 
Tarifa é o valor pago pela prestação de serviços públicos. 
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