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ATA DA 458  REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DO PLANO DE PRESERVAÇÃO 
DO CONJUNTO URBANISTICO DE BRASÍLIA - PPCUB 

1 Às quatorze horas e trinta minutos do dia oito do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, 

2 no SCS, Quadra 06, Bloco A, Lotes 13/14, 2° Andar, Sala de Reuniões — Edifício Sede da 

3 SEGETH, foi aberta a 458  Reunião da Câmara Técnica do Plano de Preservação do Conjunto 

4 Urbanístico — PPCUB, pelo Subsecretário de Políticas e Planejamento Urbano, Vicente Correia 

5 Lima Neto, que contou com a presença dos técnicos do Grupo de Trabalho — GT da Suplan, 

6 instituído por meio das Portarias n° 15, de 23/02/2016 e n° 112, de 21/08/2018, 

7 bem como de representantes da sociedade civil advindos do Conselho de Planejamento 

8 Territorial e Urbano — CONPLAN e do Conselho Consultivo de Preservação e Planejamento 

9 Territorial Metropolitano — CCPPTM/DF, instituídas por meio das Portarias n° 59 de 

10 30/07/2016 e n° 119, de 29/08/2018, para deliberar os assuntos constantes da pauta a seguir 

11 transcrita: 1. Ordem do dia: 1.1. Abertura dos trabalhos; 1.2. Informes; 1.3. Aprovação das Atas 

12 da 38° e 398  Reuniões realizadas nos dias 27/08 e 03/09/2018, respectivamente; 1.4. Discussões 

13 a partir da PURP TP1 UP6 a UP8; 2. Assuntos Gerais. 3. Encerramento. Passou imediatamente 

14 ao Item 1. Ordem do dia: 1.1. Abertura dos trabalhos: O Senhor Subsecretário Vicente Correia 

15 Lima Neto saudou e agradeceu a presença de todos. Prosseguiu ao Subitem 1.3. Aprovação das  

16 Atas da 38' e 398  Reuniões realizadas nos dias 27/08 e 03/09/2018. Foi solicitado um tempo a 

17 mais para a leitura dessas Atas. O Subsecretário Vicente Correia Lima Neto, postergou a 

18 aprovação das atas supracitadas, deixando para a próxima reunião. Prosseguiu na discussão 

19 relativa ao Subitem 1.4. Discussões a partir da PURP TP1 UP6 a UP8. O Subsecretário 

20 constatou a necessidade de analisar três Unidades de Preservação, as UP6, UP7 e UP8. 

21 Mencionou que a diferença em relação ao setor anterior era basicamento sobre o código 93-R, 

22 no caso do Uso Institucional. Com  relação a metodologia da construção dos usos e atividades 

23 nas planilhas PURP, o representante do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Distrito 

24 Federal - Sinduscon/DF, o senhor João Gilberto de Carvalho Accioly ponderou que a forma 

25 de registrar deveria ser pelo menor número de itens, nesse caso, se a maior quantidade for o que 

26 está sendo permitido, poderia se optar por registrar as exclusões. A Diretora da Diretoria de 

27 Preservação — Dipre/Suplan, arquiteta Lídia Adjuto Botelho, juntamente com o Subsecretário 
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28 Vicente Correia Lima Neto, explicaram sobre o parcelamento do Setor de Divulgação Cultural 

29 - SDC onde se localizam os lotes do Centro de Convenções Ulysses Guimarães, do Clube do 

30 Choro, o Complexo da Funarte e o Planetário. A Diretora da Dipre/Suplan, Lídia Adjuto, 

31 complementou informando sobre a existência no setor de lotes vagos destinados a postos de 

32 serviços e subestação das concessionárias (CEB e Telebrasília). Ponderaram sobre 

33 questionamento apresentado pelos participantes da possibilidade de alteração de uso do Lote 

34 10, demonstrando preocupação por se tratar de uma área destinada a museu localizada em 

35 espaço nobre da cidade. O representante da Companhia Imobiliária de Brasília — TERRACAP, 

36 Giulliano Magalhães Penatti, registrou a sua opinião contrária em relação à existência de 

37 subestação no local. O arquiteto Cristiano Wilson Pimenta Portilho, da Diretoria de 

38 Preservação — Dipre/Suplan, manifestou-se a favor do assunto discutido. A arquiteta 

39 Rosângela Diniz Noblat, da Diretoria de Preservação — Dipre/Suplan, sugeriu a 

40 disponibilização desses lotes para uso dos órgãos de cultura, por se tratar de um setor de 

41 divulgação cultural. O Subsecretário Vicente Correia Lima Neto esclareceu que, com relação 

42 aos parâmetros, os lotes 1, 2, 6, 7, 8, 9 e 11 são lotes de dominialidade pública para os quais 

43 deve ser garantido uso comunitário e mantida a propriedade pública, sendo possível a utilização 

44 por particulares mediante contrato de concessão de uso. Explicou que todo esse conjunto de 

45 lotes tem taxa de ocupação de 100%, altura máxima da edificação de 3 metros e de 6 metros, 

46 não tem taxa de permeabilidade e não tem coeficiente de aproveitamento. Explicou que a área 

47 máxima de construção seria decorrente dessa taxa de ocupação e das alturas definidas para os 

48 lotes. O Senhor Giulliano Magalhães Penatti, representante da Terracap, destacou a 

49 necessidade de se ter parâmetros. A arquiteta Lídia Adjuto Botelho, da Dipre/Suplan, 

50 manifestou opinião diversa da destacada por considerar que os parâmetros essenciais para 

51 garantir a configuração da edificação de acordo com as características daquele espaço já 

52 estavam determinados. O Subsecretário Vicente Correia Lima Neto relatou que os lotes 3 e 4 

53 têm taxa de ocupação de 40% da área do lote, altura máxima de 6 metros e taxa de 

54 permeabilidade de 60%. O Senhor João Gilberto de Carvalho Accioly questionou o fato de 

55 haver sido definido coeficiente 1 para esses lotes. O Subsecretário Vicente Correia Lima Neto 

56 explicou que entende como sendo a ocupação de 0,6 -no primeiro pavimento e de 0,4 no 

57 segundo, o que corresponderia à área máxima de construção para os lotes mencionados. 
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58 Colocou a observação 4 em todos os lotes, relativa a vedação e cercamento das divisas dos 

59 lotes. O representante da Associação de Empresas do Mercado Imobiliário do Distrito Federal 

60 - ADEMUDF, o senhor Paulo Roberto de Morais Muniz, salientou a importância de observar 

61 as regras que foram estabelecidas na parceria público-privada — PPP para o Centro de 

62 Convenções Ulysses Guimarães (lote 5). A diretora da Dipre/Suplan, Lídia Adjuto Botelho, 

63 concordou com a observação do senhor Paulo Roberto de Morais Muniz e complementou a 

64 recomendação feita informando que, para o lote 5, consta a observação sobre o resgate do 

65 projeto original de autoria do arquiteto Sérgio Bernardes, como também, quanto à verificação 

66 sobre as complementações realizadas na edificação do Centro de Convenções, conforme projeto 

67 aprovado na Central de Aprovação de Projetos — CAP/SEGETH, que foi objeto do edital da 

68 referida PPP.. O Senhor João Gilberto de Carvalho Accioly e o Subsecretário Vicente 

69 Correia Lima Neto discutiram acerca da taxa de permeabilidade, se seria permitido ou não 

70 ocupar 100% do lote. O Senhor Giulliano Magalhães Penatti sugeriu fazer um cálculo de qual 

71 poderia ser essa porcentagem mínima. O Senhor João Gilberto de Carvalho Accioly 

72 recomendou não estabelecer esse limite. O representante da Agência de Fiscalização do Distrito 

73 Federal — AGEFIS, Francisco das Chagas Leitão, manifestou-se contrário à existência de 

74 taxa de permeabilidade nos lotes em discussão, que são os lotes 3, 4 e 10. O Subsecretário 

75 Vicente Correia Lima Neto propôs avaliar essa questão da permeabilidade e confrontar com 

76 o que está estabelecido no Observatório Territorial, com relação aos percentuais de áreas 

77 permeáveis, para justificar a permanência ou não desse indicador. Sugeriu a retirada da 

78 observação 2 referente aos lotes 3 e 4. A arquiteta Lídia Adjuto Botelho, da Dipre/Suplan, 

79 concordou com a sugestão. O Senhor Subsecretário Vicente Correia Lima Neto leu as 

80 observações inseridas na planilha, para as devidas adequações. Em seguida, foram citados o 

81 Bloco A e Anexos I, II e III, os Blocos B, C e D do Setor de Administração Municipal - SAM, 

82 que estão nas normas especificas definidas em planta-gabarito desse setro. Deu prosseguimento 

83 a leitura: "O órgão da administração do Distrito Federal -Bloco A, Tribunal de Justiça - Bloco 

84 B, Anexo Ido Tribunal - Bloco C e Anexo lido Tribunal — Bloco D. Para o Bloco A é definida 

85 a altura de 15.05 metros, a partir da cota de soleira, admitindo-se mais 2,5 metros acima da 

86 mesma para caixa d'água e casa de máquinas. Para os Blocos B e C Anexos do Bloco A, é 

87 definida a altura de 31 metros a partir da cota de soleira e, acima da mesma, altura 3 metros 
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88 para caixa d'água e equipamentos técnicos. Consta da nota: O Bloco D deverá prever número 

89 mínimo de uma vaga para cada 45m2. O Bloco D deve manter afastamento mínimo de 15 

90 metros do meio fio da EPIG. A altura máxima para o Bloco B será de 15.05metros, a partir 

91 da cota de soleira". Dando sequência, houve discussão para melhor entendimento acerca dos 

92 parâmetros urbanísticos. O Subsecretário Vicente Correia Lima Neto procedeu à leitura do 

93 disposto na planilha para a área do Palácio do Buriti - Bloco A e para o Anexo - Bloco B, 

94 conforme consta das observações 6 e 7, a seguir: observação 6: "no caso de construção do 

95 Anexo lido Palácio do Buriti, previsto na planta PMU - PR 10/1 deverá ser adotado o gabarito 

96 do edifício Anexo I existente. A altura máxima do Anexo 1- Bloco B é estabelecido em 57,15 

97 metros, sendo preciso de 4 metros para casa de máquinas, elevadores, conforme nota do 

98 MDE". Dando sequência à discussão da planilha PURP da PMU foi realizada a leitura de trecho 

99 da Observação 8, a saber: 7...) taxa de ocupação decorrente da volumetria do projeto 

100 arquitetônico original da edcação, que deve ser resguardada". O Senhor João Gilberto de 
101 Carvalho Accioly constatou que o edifício anexo existente internamente ao lote do Tribunal 

102 de Contas do DF não tem apenas 15.05 metros como exigido. O Subsecretário Vicente Correia 
103 Lima Neto pronunciou-se informando que pediria à coordenadora da área de geoprocessamento 

104 para fazer a reconstituição pela "nuvem de pontos" para saber qual é a altura da edificação 

105 existente, para se colocar uma observação relativa à altura, separando a altura máxima da 

106 edificação do Palácio do Buriti, do Tribunal de Contas do DF - TCDF e do Edifício Anexo B. 

107 Em seguida passou à leitura das informações da planilha acerca do lote da Câmara Legislativa 

108 do Distrito Federal — CLDF, que tem taxa de ocupação de 50%, ocupação no térreo de 50% e 

109 no subsolo de 75%. Salientou que o recuo lateral direito é de 15 metros, constando a observação 

110 7 de que é vedado cercamento das divisas dos lotes desta Unidade de Preservação - UP. O 

111 representante da AGEFIS, Francisco das Chagas Leitão informou a existência de um projeto 
112 de intervenção viária que prevê uma ligação do lado Leste com o lado Oeste, sob o Eixo 

113 Monumental e sugeriu inserir essa diretriz na planilha. Houve uma discussão entre os membros 

114 sobre o assunto. A arquiteta da Dipre/Suplan, Lídia Adjuto Botelho, manifestou-se a favor 
115 dessa sugestão. O Subsecretário Vicente Correia Lima Neto não achou viável esta inserção 
116 na planilha e ponderou sobre o tema, ficando acordado que não constaria essa observação na 

117 planilha. Procedeu à discussão verificando os casos do Memorial JK, Museu do índio e Catedral 
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118 Militar de Brasília, que foi corrigido para Catedral Militar do Brasil. O Subsecretário Vicente 
119 Correia Lima Neto ressaltou as seguintes recomendações do campo final da planilha: "Com 

120 relação ao espaço público, nós temos aqui gramados com tratamento paisagístico reforçando 

121 o caráter de espaço monumental aberto ao público. Com  relação às vagas, vedado 

122 estacionamento em superfície nos recuos frontais e voltados para o Eixo Monumental. Com  

123 relação às recomendações de planos e projetos, recomendações/ observações: Recomenda-se 

124 o estudo de nova solução viária de conexão do Eixo Monumental coma Via Estrutural, de modo 

125 a eliminar o viaduto existente e reconstituir o visual da Rodoferroviária que marca a finitude 

126 do Eixo Monumental", e retirou da planilha essa última recomendação, com a concordância de 

127 todos. Tendo discutido o assunto programado, deu seguimento ao Item 3. Encerramento: O 

128 Subsecretário Vicente Correia Lima Neto encerrou a reunião, agradecendo a todos os membros 

129 presentes. 

VICENTE CORREIA LIMA NETO 
Subsecretário SUPLAN/SEGETH 
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