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ATA DA 5? REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DO PLANO DE PRESERVAÇÃO
DO CONJUNTO URBANISTICO DE BRASÍLIA - PPCUB
1

Às quatorze horas e trinta minutos do dia doze do mês de novembro do ano de dois mil e

2 dezoito, no SCS, Quadra 06, Bloco A, 2° Andar, Salda de Reuniões — Edifício Sede da
3

SEGETH, foi aberta a 5P Reunião da Câmara Técnica do Plano de Preservação do Conjunto

4

Urbanístico - PPCUB — Portaria n° 59, de 30/07/2016 e n° 119, de 29/08/2018 , representantes do

5

CONPLAN e CCPPTM/DF, pelo Subsecretário de Políticas e Planejamento Urbano, Vicente

6

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

7

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

8

de representantes da sociedade civil, advindos do Conselho de Planejamento Territorial e Urbano

9

do Distrito Federal — CONPLAN e do Conselho Consultivo de Preservação e Planejamento

10

Territorial Metropolitano — CCPPTM/DF, para deliberar sobre os assuntos constantes da pauta a

11

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

12 das Atas da 42', 4? e 44a reunião, realizadas nos dias 20/09, 24/09 e 01/10/2018,
13

respectivamente. 1.4. Discussão das Planilhas das Unidades de Preservação (UP) do Território

14 de Preservação 3 (TP3). Assuntos Gerais. Encerramento. Passou imediatamente ao Item 1.
15

Ordem do dia: 1.1. Abertura dos trabalhos: O Subsecretário da Suplan/Segeth, Vicente Correia

16

Lima Neto, saudou e agradeceu a presença de todos. Prosseguiu ao Subitem 1.2. Informes:

17 Informou que a reunião no IPHAN seria realizada no dia seguinte, com o senhor Carlos
18

Madson, Superintendente do Iphan/DF, para avaliar como está sendo feita a análise do PPCUB

19

no âmbito do IPHAN,. Passou ao Subitem 1.3. Aprovação da Atas da 42', 4? e 44a reunião

20 realizadas nos dias 20/09. 24/09 e 01/10/2018: Sem considerações foram aprovadas, por
21

unanimidade, as atas das três reuniões. Seguiu ao Subitem 1.4. Discussão das Planilhas UP do

22

TP3: Dando continuidade, o Subsecretário informou que as Planilhas UP do TP3 abrangem

23

basicamente toda a escala gregária, compreendida pelos setores centrais do Plano Piloto: UP1

24

a UP3 - Setor de Diversões Norte, Setor de Diversões Sul, Setor Comercial Norte e Setor

25

Comercial Sul, Setor Bancário Norte e Setor Bancário Sul, a UP4 - Setor Hospitalar Norte e

26

Setor Hospitalar Sul, UP5 - Setor Médico-Hospitalar, Setor de Autarquias Norte e Setor de

.27

Autarquias Sul. Deu início pelo Setor de Diversões Norte e Setor de Diversões Sul. Esclareceu

1
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28

que, basicamente, estes setores são constituídos pela área do CONIC e área posterior e pela área

29

do Conjunto Nacional e do lote existente na sua área posterior. Situam-se na área central do

30

Plano Piloto, cujos componentes de salvaguarda apresentam maior valor da forma urbana, da

31 paisagem e do componente histórico. O Subsecretário ressaltou a existência de um imóvel
32

tombado no âmbito Distrital, que é o Teatro Dulcina de Moraes, como também a presença de

33

dois conjuntos de edificações de relevância na categoria de valor patrimonial, que são o CONIC

34

e o Conjunto Nacional de Brasília, pela consolidação desses naquela área central. Entretanto,

35

salientou não haver nenhum tipo de indicação de instrumento de preservação porque esses dois

36 imóveis não passaram pelo processo de tombamento. Com relação aos usos estabelecidos
37

explicou que essa área contempla todas as atividades do comércio varejista, exceto aquelas

38

vinculadas ao comércio varejista do tipo hipermercado e supermercado, não sendo permitidas

39

atividades de hortifrutigranjeiros, comércio varejista de combustíveis, comércio varejista de

40

materiais de construção e também comércio varejista de gás e liquefeito de petróleo (GLP).

41

Com relação à prestação de serviços, ressaltou as atividades dos códigos 53-H, 59-J, 60-J, e 61-

42

J. O arquiteto Francisco das Chagas Leitão, representante da Agência de Fiscalização do

43

Distrito Federal — Agefis, sugeriu que fosse avaliada a tabela de atividades para todo o TP3 de

44

modo a estabelecer um padrão de usos e atividades para todos da área central. A arquiteta Lídia

45

Adjuto Botelho, da Diretoria de Preservação da Suplan/Segeth, sugeriu que se mantivessem as

46 atividades específicas para algumas situações de áreas das Unidades de Preservação (UP),
47

agregando os termos "apenas" ou "exceto" quando necessário restringir ou excetuar algum tipo

48 de atividade. Ressaltou a importância da metodologia adotada na construção do campo
49

"Atividades Permitidas", de modo a se evitar interpretação discricionária dos códigos da tabela

50

CNAE por aqueles que irão fazer consulta, tanto à Planilha PURP daquela UP, quanto à Tabela

51

de Classificação de Atividades que embasou a definição do citado campo da respectiva PURP.

52

O senhor Pérsio Marco A. Davison, representante da entidade Rodas da Paz, sugeriu focar em

53

quais são as atividades que estão sendo discutidas. O senhor Renato Schattan, representante

54

da Secretaria de Estado de Cultura — Secult, complementou chamando a atenção para a questão

55

da agricultura urbana, salientando que há restrições com relação a atividades relacionadas a

56

agricultura. Questionou se poderia ser estendida a classe de atividade de agricultura urbana para

57

os demais setores das áreas centrais (TP3), tendo em vista que há uma série de espaços com
2
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58

possibilidade de desenvolvimento de algumas atividades relacionadas a agricultura de pequena

59

escala. O Subsecretário Vicente Correia Lima Neto respondeu que, nessas áreas centrais do

60

Plano Piloto, as atividades vinculadas a agricultura e pecuária são relativas a serviços de apoio.

61

A arquiteta Scylla Setsuko G. W. Mazzoni, da Dipre/Suplan, complementou expondo que o

62

Código de Edificações já isentou qualquer tipo de licença quanto à agricultura urbana em áreas

63

livres públicas ou privadas, tais como, atividades de hortas comuniárias e outras similares.

64

Explicou, ainda, que quando se trata de usos e atividades são aqueles permitidos para a área da

65

unidade imobiliária que vai ser licenciada. A representante do Instituto de Arquitetos do Brasil

66

— IAB/DF, Carolina Baima Cavalcante, Instituto de Arquitetos do Brasil — IAB/DF, destacou

67

a ineficácia de analisar profundamente a tabela CNAE — Classificação Nacional de Atividades

68

Econômicas nesses casos e sugeriu não colocar nada nesse sentido. Na sequência debate, o

69

Subsecretário Vicente Correia Lima Neto explicou que a Secretaria vem dialogando com o

70

Iphan a respeito da análise da minuta de PLC e ressaltou que a equipe do Iphan-DF irá observar

71

o que as planilhas PURP estão estabelecendo para avaliar a pertinência ou não das atividades

72 discriminadas nessas. Salientou, também, a metodologia para definição das atividades que
73

constam das PURP e informou sobre a manutenção de algumas retrições também no texto da

74

minuta do PLC. Explicou que há algumas atividades que estão sendo permitidas para setores

75

destinados a comércio e prestação de serviços, entretanto elas estão categorizadas como uso

76

industrial na Tabela de Classificação de Usos e Atividades do Distrito Federal. São aquelas

77 atividades de produção industrial de menor porte, como padarias, confeitarias, pequenas
78 empresas de manufaturas, dentre outras. Destacou que entende que a norma urbanística
79

específica tem prevalência e que é prorrogativa da equipe técnica de elaboração do PPCUB

80

definir quais as atividades estão vinculadas a essa classe que serão permitidas para os setores

81

específicos. Após discussão, o senhor Pérsio Marco A. Davison sugeriu delimitar qual é o foco

82

do trabalho, uma vez que entende que há necessidade de se estabelecer usos e atividades que

83

respondem a uma demanda para atividades econômicas e este deve ser o critério para se fazer

84

a defmição. Entretanto destacou que há necessidade de se avaliar a pertinência ou não de

85

determinada atividade, em função do tombamento do CUB. Complementou expondo que há

86

um dinamismo na construção das planilhas, ou seja, atividades que não eram previstas estão

87

presentes, no entanto admitiu que existem atividades que não estão previstas nas PURP mas
3
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88

que

89

colocar o tema do tombamento dentro dessa perspectiva, apontando duas dimensões - uma

90

dimensão que é a estrutura física da área ou setor e outra dimensão que é a da dinâmica do uso

91

ou classe de atividade, que pode ser flexibilizada, mas sem perder a essência do zoneamento da

92

estrutura da cidade. O Subsecretário Vicente Correia Lima Neto concordou com a sugestão

93

do arquiteto Francisco Leitão, de haver uma única discussão em relação a todos os usos dos

94

setores das áreas centrais e, considerando que grande parte dos usos de comércio e prestação

95

de serviços já estão sendo permitidos, sugeriu observar os usos listados, passar ponto a ponto e

96

avaliar qual é a pertinência ou não de se repetir nas respectivas planilhas de cada setor das

97

áreas centrais, as atividades permitidas, assim como as atividades vedadas.. A arquiteta da

já se tornaram realidades pela dinâmica natural do desenvolvimento. Questionou como

98 Dipre/Suplan, Rosângela Diniz Noblat, destacou que para o Setor Comercial devem ser
99 permitidos os usos abrangentes de comércio, prestação de serviços e usos institucionais
100

públicos e privados, entretanto não devem ser permitidas pecuária nem agricultura. A arquiteta

101

Lídia Adjuto Botelho sugeriu que, no caso de atividades que podem gerar interpretação

102 equivocada, se colocasse observação com algum condicionante vinculado à instalação da
103 respectiva atividade. A senhora Carolina Baima Cavalcante concordou. O Subsecretário
104
Vicente Correia Lima Neto sugeriu colocar a observação nas categorias de atividades 01-A,
105

02-A, 29-C, seguindo para a parte de prestação de serviços de escritórios, deixando a discussão

106

sobre as atividades de concessionárias de veículos e outras relacionadas para mais adiante. O

107

senhor Renato Schattan, representante da SECULT, sugeriu que, ao invés de trabalharem por

108 categorias de atividades, conforme apresentado nas planilhas, fossem colocados os usos de
109
forma genérica, conforme códigos específicos da Tabela CNAE em vigor. O Subsecretário
110

Vicente Correia Lima Neto destacou que, com relação às atividades de apoio à pecuária ou à

111

agricultura não especializada, como serviço de preparação de terreno para fim de plantio por

112 contrato e serviço de cultivo e transplantes de mudas realizados sobre contrato, estes são
113

serviços que devem ser realizados no local com destinação compatível às caracterísitcas desses,

114

entretanto, para a contratação desses serviços há necessidade de sede (escritório) em área

115 central. Quanto ao apontamento do uso de CNPJ como solução, a arquiteta da
116
DIPRE/SUPLAN, Scylla Setsuko G. W. Mazzoni destacou que o CNPJ é considerado para
117 licença de funcionamento. O do, apenas permitido o serviço de lavagem lubrificação e
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118

polimento. Verificar se por acaso existe algum tipo de atividade de alinhamento e

119 balanceamento, como oficinas na área onde está implantado o Brasília Shopping. Deu
120 continuidade, fazendo a leitura do Cópdigo 45-G, com a observação em relação ao Setor
121

Comercial Norte, porque se houver Comércio Varejista de veículos, deve prever a questão do

122

serviço de oficina mecânica. Nos demais setores, apenas o código 4520/05 que é relativo a

123

serviço de lavagem e, também, o comércio de reparação de motocicletas peças e acessórios,

124

entrando o 49-11, relativo a transporte terrestre, transporte rodoviário de passageiros, transporte

125 ferroviário e metroviário, sugerindo colocar a mesma observação em relação ao serviço
126

agropecuário. Quanto ao código 49-H, expôs que segue a mesma lógica - sede de empresa - da

127

observação, permitindo o acesso da empresa vinculada a transporte ferroviário e metroviário,

128

transporte rodoviário de passageiros, transporte rodoviário de taxi, transporte escolar (49/3),

129

transporte rodoviário de carga, que é a mesma coisa que o transporte rodoviário, transporte

130

turístico, teleféricos e similares, navegação de cabotagem de longo curso, transporte marítimo

131

de longo e curto curso, transporte de navegação. Com relação ao código 51-H, explicou que se

132

aplica o mesmo que o do transporte aéreo, ou seja, se for sede da empresa poderá ser permitida

133

essa classe de atividade. Entra o 52-H, armazenamento e atividades auxiliares de transporte,

134

carga e descarga, que é atividade auxiliar armazena Subsecretário Vicente Correia Lima Neto

135

argumentou que,

136

empresa, e nesse momento constará que as atividades de interesse daquela empresa são para

137

serem exercidas naquele CNPJ. A representante da Secretaria de Estado das Cidades — SECID,

138

Adriana Marques Seixas, explicou que quando há o interesse em retirar uma licença de

139

funcionamento deve-se ir ao site e colocar o CNPJ, colocando também o endereço e, desse

quando se registra o CNPJ é com o objetivo de se fazer o contrato social da

140 modo, estará vinculado à Classificação Nacional de Atividades - CNAE. Assim,
141

automaticamente se contactará a Administração Regional para verificar se está de acordo com

142

o que determina a legislação, continuando todo o processo online. O Subsecretário Vicente

143

Correia Lima Neto ressaltou que iriam avaliar algumas atividades vinculadas às atividades de

144

sedes ou escritório de empresas, de modo a se fazer nota informativa de que aquelas atividades

145

estão vinculadas às atividades de agricultura e pecuária e serviços relacionados (01-A) apenas

146

no caso de serem sedes/escritório das empresas relacionadas àqueles serviços. Do mesmo modo

147

são aquelas vinculadas à produção florestal. Dando sequência à discussão, passou-se ao
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148

segundo ponto relativo sobre as atividades de fabricação de veículos automotores, reboques e

149 carrocerias, ficando vedado o 29-C - manutenção e reparação de instalação de máquinas e
150 equipamentos, manutenção e reparação de reservatórios metálicos e caldeiras, exceto para
151 veículos. Complementou que as categorias como manutenção de reparação de ferrovia,
152 aeronaves e embarcações serão retiradas. Quanto a construção de edifício, destacou que é
153

questão vinculada a escritórios administrativos das empresas de infraestrutura, de construção

154 de rodovias, ferrovias, obras urbanas e obras de artes especiais; obras de urbanização, mas,
155

praças e calçadas, construção de empresas de obras de artes especiais, obras de infraestrutura

156

de energia elétrica e telecomunicações, esgoto, água, transporte público e outros, construção de

157

barragem, estações, redes, dentre outros. à. Serviço especializado para construção, demolição e

158

reparação de terreno perfurações e sondagem, obras de terraplanagem, instalações elétricas,

159

obras de instalações e construções não especificado anteriormente, painéis publicitária e

160

equipamentos e reparação, sempre vinculado, obras de acabamentos, obras de fundação sempre

161

vinculado a atividade de escritório da empresa que exerce tal atividade. Quanto à manutenção,

162

expôs a ressalva ao serviço de lavagem e lubrificação e polimento de veículos, não autorizando

163

a manutenção e reparação de mecânica, lanternagem ou pintura, reparação elétrica, alinhamento

164 e balanceamento e borracharia. A diretora da DIPRE/SUPLAN, Lídia Adjuto Botelho,
165

destacou que as

áreas destinadas às atividades culturais e de diversões tem relevância na

166 proposta do plano urbanístico do arquiteto Lucio Costa para Brasília. Ressaltou que essa
167

questão foi sempre ressaltada nos documentos descritivos e textos explicativos do arquiteto, no

168

decorrer dos anos da implantação da cidade. Assim, pelo fato dessa forte relação das áreas do

169

Setor de Diversões com o Setor Cultural, a arquiteta da SEGETH sugeriu que se fizesse uma

170

avaliação quanto aos usos e atividades para o referido Setor de Diversões. O Subsecretário

171

Vicente Correia Lima Neto explicou que é intenção que as atividades culturais aconteçam

172

sempre no nível do térreo, ocorrendo as atividades de escritório nos pavimentos superiores.

173

Complementou que não há diferença entre as atividades de escritórios que ocorrem no Setor de

174

Diversões Sul e Norte daquelas exercidas no Setor Comercial Sul e Norte. Salientou que as

175

atividades de escritórios e de prestação de serviços são praticamente as mesmas e o que vai

176

diferenciar esses setores (SDS/N e SCS/N) é a existência das atividades culturais ocorrendo no

177

nível térreo nos SDS e SDN. A arquiteta Lídia Adjuto Botelho insistiu que a característica
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178

morfológica do Setor de Diversões é diferente dos outros setores da área central do Plano Piloto,

179 uma vez que nos outros setores há unidades imobiliárias individualizadas, e o Setor de
180 Diversões é configurado diferentemente, compreendendo uma extensa área (unidade
181

imobiliária única) na qual se distribuem porções privativas entremeadas por áreas de circulação

182

interna que são de uso comum, ou seja, áreas públicas. O Subsecretário Vicente Correia Lima

183

Neto explicou que é a gestão da unidade imobiliária que vai condicionar a permanência ou não

184 das atividades culturais no Setor de Diversões e que, a princípio, não há nenhum tipo de
185

restrição na planilha, entretanto não há nenhum tipo de garantia de que essas atividades culturais

186 permaneçam tal como estão sendo propostas. O arquiteto Giulliano Magalhães Penatti,
187

representante da Terracap, ressaltou que na planilha PURP do Setor de Diversões Norte consta

188

a indicação de preservação do Conjunto Nacional. Ponderou que, levando-se em consideração

189

o que consta dos documentos que sucederam a implantação do Plano Piloto de Brasília, nos

190

quais o arquiteto Lucio Costa destaca a questão dos luminosos em neon, entende que não é o

191

caso de se destacar esse elemento para preservação, tendo em vista que, em sua opinião, ele

192

destoa da programação visual da cidade. A arquiteta Lídia Adjuto Botelho explicou que não

193

se trata da preservação, e sim da possibilidade de se ter uma fachada toda com letreiro

194

iluminado, o que não seria permitido pela legislação de publicidade para a área tombada. O

195

Subsecretário Vicente Correia Lima Neto complementou que, tanto a questão do uso das

196

fachadas, quanto a questão das atividades desenvolvidas internamente, haverá a necessidade de

197

qualquer intervenção na área ter de passar por uma análise sob o ponto de vista da preservação,

198

tanto por parte das diretorias Dipre e Digeb da Copresb, além da análise do ponto de vista dos

199

parâmetros edilícios e urbanísticos na CAP (Central de Aprovação de Projetos). A arquiteta

200

Lídia Adjuto Botelho informou que fria se ausentar da reunião para atender a uma demanda

201

urgente e desejou boa sorte no prosseguimento do trabalho. O Subsecretário Vicente Correia

202

Lima Neto questionou quanto ao lote atrás do Conjunto Nacional onde está implantado o

203 estacionamento público e perguntou se ele existe, pois informou que esse lote não está
204 comparecendo no geoportal da Segeth. Questionou se a razão seria porque a base
205

georeferenciada estaria desatualizada. A arquiteta Lídia Adjuto Botelho respondeu que esse

206

lote foi desconstituído. O Subsecretário Vicente Correia Lima Neto deu continuidade à leitura

207 das atividades, salientando os casos de prestação de serviços e explicando os que foram
7
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208

permitidos, fazendo a alteração das classes de atividades 41-F, 42-F e 43-F, que são serviços

209

relacionados à construção civil, ao comércio e reparação de veículos automotores, ficando

210

vedadas as atividades de armazenamento gerais, emissão de Warrant e guarda-móveis. Dispôs

211 que não devem entrar estes casos na Planilha PURP. Na categoria transporte ficaram as
212

atividades de armazenamento e atividades auxiliares de transporte e, nesse caso, há guarda

213

móveis e depósito de mercadoria para terceiros, carga e descarga, locação de veículos para

214

movimentação de carga, podendo ser sede de empresa. O Subsecretário explicou que nesse caso

215 deve ser permitida a atividade de guarda-móveis. Destacou que o código 52-H abrange
216

praticamente todas as atividades de prestação de seviços, menos alojamentos. Explicou que o

217

alojamento vai acontecer no Setor Hoteleiro. Da classe de atividade de Serviços de Alimentação

218

são mantidos todos os tipos. Portanto, no que se refere ao Setor Comercial, todos os conjuntos

219 de serviços já estavam permitidos na norma original, à exceção do comércio varejista de
220

veículos automotores e atividades de oficinas, por conta das concessionárias já implantadas. No

221

restante do Setor Comercial Norte, segue o mesmo conjunto de usos definidos para o Setor de

222

Diversões Norte, Setor Cultural Norte, Setor de Autarquias, Setor Comercial e Setor de Rádio

223

e TV, que constam da mesma planilha PURP. Passou-se à discussão sobre as atividades da

224

administração pública, defesa e seguridade social, relações exteriores, defesa, engenharia,

225 transporte, comunicação e inteligência, abastecimento das Forças Armadas, logística,
226

Ministério Público, Defesa e Militares, Ministério da Justiça, administração e funcionamento

227

do sistema judicial; Segurança e Ordem Pública, Defesa Civil e Seguridade Social, apontando

228

o que é obrigatório e o que está sendo vedado. Sugeriu considerar a pertinência de tudo, bem

229

como as atividades de educação, exceto educação infantil e ensino fundamental e médio, com

230

a excepcionalidade da aplicação do disposto no código 86-Q - atividade de atenção à saúde

231

humana. Quanto à essa atividade, apenas atividade de atenção laboratorial, executar médica

232 odontóloga, atividade de serviço complementação diagnóstico terapêutica, atividades
233

profissionais da área de saúde e atividades práticas integrativas e complementares em saúde

234

humana, como terapia shiatsu ou similares, atividade de acupuntura e odontologia, atividade de

235

assistência à saúde humana integradas com assistência social e serviço de assistência social sem

236

alojamento, atividades artísticas criativas e de espetáculos, atividades ligadas ao patrimônio

237

cultural, exceto jardim botânico, e atividade organizacional associativa. A arquiteta da
8
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238

Dipre/Suplan, Julyana Sangaleti, destacou que apenas não está sendo permitido serviço de

239

parteira, por considerar não ser serviço pertinente a esses setores. O representante da Terracap,

240

Giulliano Magalhães Penatti, ponderou que devem ser vedadas atividades incompatíveis sob

241 o ponto de vista do patrimônio, ou seja, aquelas atividades que possam descaracterizar a
242

essência do setor ou que acarretem impactos indesejáveis. O Subsecretário Vicente Correia

243

Lima Neto deu continuidade à discussão sobre as PURP do TP3, apresentando o que está sendo

244

vedado no Setor de Diversões: atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro em

245

unidade hospitalar e atividades de atendimento hospitalar, ou seja, não é permitida a instalação

246

de hospital naquele setor. Serviços de atendimento móvel a urgências também estão sendo

247

vedados, ou serviços móveis de remoção de pacientes. Destacou que as atividades da classe

248

86.3 estão sendo permitidas, ou seja, atividade de atenção laboratorial, médico-ambulatorial,

249 serviços prévios para procedimentos cirúrgicos, exames complementares, atividade
250 ambulatorial restrita a consulta, atendimento odontológico, vacinação, consultas para
251

reprodução humana assistida e atenção laboratorial. O Senhor Giulliano Magalhães Penatti

252 destacou que as condições para exercer cada um dos serviços das atividades vão ser
253

regulamentadas pela própria atividade e os respectivos conselhos de classe, tendo todo um rol

254 de legislação e regramento específicos, sem a necessidade de definição em reunião.
255 Complementou que entende ser uma questão inerente ao zoneamento e ponderou que o
256

estabelecimento de muitas regras, poderá tornar o processo mais difícil, uma vez que a tabela

257 nacional de atividades econômicas — CNAE é voltada para o licenciamento de atividade
258 econômica. A arquiteta da Segeth, Scylla Setsuko Guimarães W. Mazzoni destacou que,
259

quando a equipe técnica começou a trabalhar o tema dos usos e atividades das planilhas PURP,

260

não foi desconsiderada a setorização, por se tratar de uma característica muito importante do

261

plano urbanístico de Brasília e, desse modo, houve o devido cuidado em relação à preservação

262

dessa característica. Assim, por se tratar de um setor essencialmente cultural foi mantida essa

263

característica. Destacou que as atividades de prestação de serviços poderão atrair outras

264 atividades que não são pertinentes, tendo em vista a setorização. Após debate, a arquiteta
265

Julyana Sangaleti destacou que simpatiza com a ideia de tentar dinamizar o setor e que entende

266

o desejo dos demais quando colocam a necessidade de abrir mais os usos, porém, concluiu que

267

abrir a maior possibilidade de usos não garante uma dinamização, e que buscou alternativas
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268

como criar fachadas ativas com permeabilidade visual e física com usos mais relacionados a

269

prestação de serviços e comércio em nível térreo. O representante da Secult, senhor Renato

270 Schattan concordou com o posicionamento de que liberar o uso por si só não resolveria.
271

Informou que fizeram uma proposta que foi endossada pela equipe da Segeth, de inserir um

272

capítulo sobre polítia cultural no CUB, que trabalhe com zoneamento, e após isso mudaram

273

para áreas de interesse cultural, que é possibilitar, justamente, a convergência da política

274

cultural com a política urbana em espaços ou territórios selecionados para trabalhar a

275 dinamização desses lugares. A arquiteta Julyana Sangaleti, da equipe da Dipre/Suplan,
276 apontou o esvaziamento da reunião, sugeriu encerrar a reunião e discutir o restante dos
277

dispositivos de controle morfológico no próximo encontro. A Coordenadora de Preservação,

278

Nádia Mendes de Moura, complementou que, quanto ao regime de usos e atividades e

279

respectiva metodologia utilizada na alimentação das planilhas, seria apresentada uma resposta

280

na próxima semana, pois o assunto também estava sendo objeto de discussão na reunião do

281

GTE/ACT no IPHAN-DF, fazendo a conciliação de todas as informações e opiniões expostas.

282

Passou ao Item 3. Assuntos Gerais: Não havendo nenhum assunto a ser debatido ou informado,

283

a Coordenadora agradeceu a presença dos participantes e encerrou a reunião.
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