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ATA DA lO' REUNIÃO

DA CÃMARA

DO CONJUNTO

TÉCNICA

URBANISTICO

DO PLANO

DE BRASíLIA

DE PRESERVAÇÃO
- I'PCUB

1

As quatorze horas e trinta minutos do sétimo dia do mês de outubro do ano de dois mil e

2

dezesseis. no SCS. Quadra 06. Bloco A. 2° Andar. Sala de Reuniões - Edil1cio Sede da

3

SEGETI-l. foi abena pelo Subsecretário de políticas e Planejamento Urbano - SUPLAN. da

4

Secretaria de Gestão do Território e Habitação - SEGETI-l. Vicente Correia Lima Neto. a 10"

5

Reunião da Câmara Técnica do Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília -

6

PPCUB. composta por representantes

7

instituído por meio da Portaria nO 59. de 30/07/2016 e do grupo de trabalho da SEGETII.

8

através da Ponaria nO 15. de 23/02/2016. A lista de presença encontra-se anexa ao linal desta

9

Ata. A pauta segue transcrita: 1. Ordem do dia: 1.1. Abel1ura dos trabalhos: 1.2. Informes:

10

1.3. Continuidade à pauta da última reunião: 1.4. Contribuição da Conselheira Maria Emília

11

Bastos Stenzel. representante

12

IAI3/DF _ Conceitos de preservação

13

iniciaram pelo Item 1.2. Foi informado que a Ata da 8" Reunião está sendo linalizada. Em

14

seguida passou direto ao Item 1.3. Continuidade à pauta da última reunião. O Subsecretário

15

informou que está aguardando as contribuições da conselheira Maria Emília Stenzel. sobre a

16

questão da mobilidade. da liberdade dos acessos do conjunto urbano tombado. para coneluir a

17

da sociedade civil do CONPLAN e do CCPI'TM.

da Sociedade Civil e do Instituto de Arquitetos do Brasil2. Assuntos Gerais. 3. Encerramento.

Os trabalhos

redação do texto e posterior validação do grupo. Uma ve7.já definido o que é CUBo o próximo
passo será definir os objetivos. princípios e premissas do Plano de Preservação.

Dando

18

continuidade as discussões do texto no seu An. I° "O Plano de Preservação do Conjunto
19
20

Urbanístico de 13rasília _ PPCU13 é o instrumento central da política de preservação. de
planejamento e de gestão do Conjunto Urbanístico de 13rasília. cujos programas. projetos e

21

ações devem ser incorporados

aos demais instrumentos

de planejamento

e de gestão do

22

Distrito Federa!". Ar!. 3° "O PPCUB compreende, simultaneamente.

conforme estabelecido

23
24

no PDOT, à legislação de uso e ocupação do solo e ao Plano de Desenvolvimento

Local -
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25

PDL da Unidade de Planejamento Territorial - UPT Central. Parágrafo único. O Plano de

26

Prescrvação do Conjunto Urbanistico de Brasília visa à ordenação sustcntável do território

27

para o melhor exercício das funções sociais da cidade e da propriedade urbana e o resguardo

28

da singularidade

29

legislação específica relacionada à proteção de bens do patrimônio cultural. histórico c

30

paisagístico". A Conselheira Vera Lúcia Ferreira Ramos. representante do Instituto llistórico

31

c Geognifico do Distrito Federal - IHGIDF sugeriu inverter a ordem do texto. justificando

32

que. por ser um plano de preservação. iniciaria pelo resguardo da singularidadc. A sugestão

33

foi acatada e o texto assim descrito. "0 PPCUB é um instrumento que visa o resguardo da

34

conccpção

35

relacionada á proteção dc bens do patrimônio cultural. histórico e paisagístico. para melhor

36

exercício". O Conselheiro Francisco das Chagas Leitão. representante da AGEFlS/DF. frisou

37

a importáncia

38

cstratégiea/operacional

39

Resolução Federal. A Conselheira Vcra Lúcia Ferreira Ramos concordou e sugeriu que a

40

preservação fique sempre em primciro lugar nos textos. As sugestões foram acatadas pelo

41

pleito. Em seguida. o Subsecretário

42

apresentação

43

rceonhecimento do valor patrimonial do Conjunto Urbanístico de Brasília pela singularidade

44

da sua concepção urbanística. da sua expressão arquitetônica e paisagística. da qual decorre

45

sua condição de bcm cultural tombado: li - reconhecimento dos atributos fundamentais de

46

Brasília como capital fedcral. centro rcgional e metrópolc nacional: III - fortalecimento do

47

Conjunto

48

reeonheeimento da preservação eomo fenômeno integrado ao processo de desenvolvimento

49

urbano e como propulsor do desenvolvimento turístico: V - controle da evolução do Conjunto

50

Urhanístieo dc Brasília c áreas próximas da Bacia do Lago Paranoá. tendo cm vista as

51

earactcrístieas

52

mohilidade segura c efieiente da população ao Conjunto Urbanístico de Brasília. por meio de

53

interycnçõcs

54

intcgração de diferentes modais. compatíveis com a especificidade do sítio urbano tombado:

de sua concepção urbanística e arquitetônica.

urbanística

e arquitetônica.

de explicitar

em confiJrlnidade

no texto as dimensões:

com a legislação

dimensão

normativa.

com a

especílica

dimensão

c dimensão de preservação. a fim de resguardar o cumprimento da

à

Vicente Correia Lima Neto deu continuidade

do texto. Ali. 5° "0 PPCUB rege-se

Urbanístico

em conformidade

de Brasília. como

Patrimônio

pelos seguintes

Cultural

princípios:

da llumanidadc:

fundamentais do Plano Piloto: VI - garantia de plena acessibilidade

urbanas. programas governamentais

e alternativas de transporte coletivo.

I

IV -

c de

cOIn

L
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VlI _ articulação cntre os govcrnos distrital e federal para o planejamcnto c a gestão do

55

conjunto urbano tombado: VIIl - garantia da participação

56

da população no processo de

planejamento c gestão do Conjunto Urbanístico de Brasília: IX - sustentabilidade ambiental.

57

cultural. social. política e econômica do Conjunto Urbanístico de Brasília". A Conselheira

58

Vera Lúcia Ferreira Ramos sugeriu não colocar "metrópole

59

nacional

no item 11"'. O

Subsecretário Vicente Correia Lima Neto esclareceu que todo contexto da regionalização é o

60

Distrito Federal. não é Brasília. O Conselheiro Francisco das Chagas Leitão reforçou sobre

61

tema o que é o Pano Piloto, pois para a legislação atual. o Plano Piloto é o Conjunto

62

Urbanístico de Brasília-CUB

63

e. pela definição. o Plano Piloto passou a ser RA 1. licando

Brasília, oficialmente. como sendo a área urbana do Distrito Federal. Rcssaltou a importáncia

64
65

de trabalhar esses conceitos. se Brasília é a área tombada ou se é toda área urbana do DF. A
Conselheira

66

Vera Lúcia Ferreira Ramos ponderou que o entendimento.

até detcrminada

época. era dc que Brasília é RA 1. mas depois veio a lei e chamou de Plano Piloto e que isso

67
68

69
70
71
72

73
74

75
76
77

78

tem gerado muita polêmica. No seu entendimento e em diversos documentos. a eidade de
Brasília está situada no Distrito Federal. Registra-se a prescnça na reunião do Secretário
Adjunto. Luiz Otavio Alves Rodrigues. que esclareceu a importáncia do reconhecimento de
Brasília como capital federal. e que a questão da metrópole é uma questão importante até
como um depoimento político. dc entender que a Brasília dc hoje não é só efetivamente o DF.
cla tem uma interface muito grande com o Entorno. e uma integração eada vez mais desejada.
Concordou eom a Conselheira
regional é desnecessária.

Vera Lúcia Ferreira Ramos. de que a questão do eentro

A Conselheira,

por sua vez. pontuou que se deixar o termo

"metrópole". o item pode licar meio truncado. O Conselheiro José Carlos Cordova Coutinho.
representante

do Instituto de Arquitetos do Brasil - IAB/DF enfatizou que o eonceito

moderno é que Brasília realmente é formada pelos diversos núcleos que se originaram do
Plano Piloto. e que não se pode ignorar hoje. que Brasília é a totalidade desse conjunto. E

79

nesse sentido não se deve colocar no texto. detalhe que reforce essas posições. A Conselheira
80
81
82

Tánia Battella de Siqueira. reprcsentante da Sociedade Civil. com notório saber nas políticas
transversais do Distrito Federal. chamou a atenção para o que está sendo tratado. que são os
princípios do I'PCUB. e. portanto. sc estender a conceitos que extrapolam ao Plano. não estará

83

84
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85

necessário um pouco de cuidado ao conceituar certas questões e não ultrapassar os limites. até

86

porque a partir de aprovado por lei. passam a ser limites legais. Sugeriu mudar o verbo

87

"reconhecer" para "controlar". Ponderou que a área de tutela que está na minuta diverge um

88

pouco da área de tutela que está na portaria 68 da do Instituto do Patrimônio Histórico e

89

Artístico Nacional - II'HAN. O Secretário Adjunto. Luiz Otavio Alves Rodrigues. esclareceu

90

que a área de tutela. normas urbanísticas serão tratadas na LUOS. e não nesse momento. A

91

Conselheira Tünia Ballella de Siqueira sugeriu que talvez o verbo possa ser "compatibilizar"'.

92

quando se tratar da área de tutela. para que ao ler. saber do que se trata. O Subsecretário

93

Vicente Correia Lima Neto esclareceu que a redação é mais a relação do CUl3 com Brasília. e

94

essa Brasília tem um peso no contexto da rede de cidade tanto no aspecto regional quanto

95

nacional. Ponderou que retiraria o "controle da evolução". A Conselheira Tânia l3allella de

96

Siqueira esclareceu que tinha proposto "fortalecimento do Conjunto Urbanístico de Brasília

97

como patrimônio da humanidade e patrimônio nacional". não só como da humanidade. e

98

como

99

desenvolvimento urbano". Também excluiria do texto a frase: "propulsor de desenvolvimento

"fenômeno

integrado".

e

não

como

'fenômeno

norteador

do

processo

de

100

turístico". tentando outra redação. Ainda que a "aeessibilidade" é suficiente. e que "modo de

101

transporte" vai complicar. O Subsecretário Vicente Correia Lima Neto. esclareceu que essa

102

redação deve vindo da antiga Secretaria de Transportes. deixando bem claro que tipo de

103

intervenções que qualificam modalidade ou acessibilidade dentro do CUBo Mas. isso não é

104

princípio. o princípio é "garantia da acessibilidade

105

Ballella de Siqueira questionou a pertinência do termo "articular". pois o plano não articula. é

106

a política do Governo que articula. O Subsecretário. Vicente Correia Lima Neto. explicou que

107

o plano não articula. mas pode estabelecer alguns instrumentos que promovam a articulação.

108

O Secretário Adjunto. Luiz Otavio Alves Rodrigues. esclareceu que não acabaria a promoção

109

da articulação. por meio de instrumentos. mas. uma possibilidade seria convênios. como já

110

existe entre a SEGETH e o Instituto do Patrimônio Ilistórieo e Artístico Nacional - IPHAN.

111

no sentido de tomar decisões. O Subsecretário. Vicente Correia Lima Neto. esclareceu que

112

talvez não seja a articulação em si. mas o reconhecimento da gestão compartilhada. e que

113

existem entes federados distintos que tem responsabilidades sobre esse sítio urbano tombado.

114

A servidora da DIPRE/SUPLAN/SEGETII.

e modalidade".

A Conselheira

Tânia

Josiana Aguiar Wanderley. ressaltou que o plano
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não garantirá a articulação. mas também não garantirá a acessibilidade. O Conselheiro João
115

Gilberto de Carvalho Accioly. representante do Sindicato da Indústria da Construção Civil do
116

Distrito Federal _ SINDUSCOMIDF.

sugeriu colocar "reconhecer

a articulação

entre o

117

Governo do Distrito Federal"'. O Subsecretário.

Vicente Correia Lima Neto. sintetizou cm

118

"reconhecimento

da necessidade de articulação entre os governos distrital e federal. para o

119

planejamento e a gestào do conjunto urbano tombado". A Conselheira Vera Lúcia Ferrcira
120

Ramos observou

que esse item deve ter sido colocado

por causa da sustentabilidade

121

econômica. para justificar uma série de projctos. O Secretário Adjunto. Luiz Otavio Alves
122

Rodrigues. explicou que não vê o plano com a capacidade. competência e abrangência no
123

sentido de garantir a sustentabilidade

ambiental. cultural. social. política e econômica. pois

124

são as ações políticas de governo que darão essa condição. A Conselheira Vcra Lúcia Ferreira
125

Ramos ressaltou que os princípios e objetivos se confundem na hora da leitura. O Conselheiro
126

Francisco das Chagas Leitão chamou a atenção de que o objetivo é importante. e que não
127

deve ser suprimido. porque qualquer instrumento tem uma meta de onde quer chegar e
128

alcançar. As outras categorias. princípios e diretrizes talvez sejam mais t1exiveis. E achou
129

procedente

juntar

objetivos

com princípios.

A Conselheira

Tânia Batlel\a de Siqueira

130

concordou em juntar os princípios com os objetivos. No entanto. a Conselheira Vera Lúcia
131

Ferreira Ramos sugeriu deixar só os princípios c objetivos. c retirar as diretrizes gerais. O
132

Subsecretário. Vicente Correia Lima Neto. sugeriu dar continuidade a apresentação de todo o
133

texto. ponto a ponto. e ao final fazer uma leitura geral do documento. para que o grupo avalie
134

a pertinência de juntar ou não os objetivos. princípios. diretrizes. O Secretário Adjunto. Luiz
135

Otavio Alves Rodrigues. anunciou a chegada da Conselheira Maria Emília Bastos Stenzel.
136

representante da Sociedade Civil. com notário saber nas políticas transversais do Distrito
137

Federal c do Instituto de Arquitetos do Brasil-

IAB/DF. que iniciou a apresentação: conceitos

138

de preservação. O planejamento dinâmico vem de outra úrea de habitação e não é especílico
139

dos conceitos que são tratados em patrimônio. porque os conceitos de patrimônio e sua
140

intcnção é ancorar as discussões. mostrar como plano de fundo. as discussões do patrimônio.
141

discussões que dão diretrizes para certas questões quc estão aparecendo.

que passam á

142

tradição de pensamento sobre o patrimônio. Chamou a atenção para o fato dc que mesmo nas
143
144
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145

tornam arbitnírios. Também. para o csvaziamento scmântico da noção do patrimônio. quc

146

acontece dc lorma muito llmc no Brasil. c apontam para um achatamento da discussão de

147

patrimônio. no scntido de não se vincular a uma tradição dc pensamento. A questão de

148

preservação do descnvolvimento surge ao longo da história. dc modo sistcmático a partir do

149

Século XVIII.

150

de estudos sobre o eonceito de modernidadc. a partir do abandono de certos pressupostos que

151

coloca em cheque o desenvolvimento. No Brasil a vinculação é muito explícita. o Itlto de que

152

no Brasil a preservação surgiu junto com o projcto de vanguarda, e os mesmos agcntes da

153

vanguarda do País cram os agentes da preservação. A questão do patrimônio vem no sentido

154

de cstabelecer VÍnculos mais indissolúveis com a história, conectando épocas que muitas

155

vczcs ninguém está valorizando. mas a preservação ajuda a manter c dcixar um substrato que

156

outras gerações

157

parâmetros da preservação no Século XIX.

158

patrimônio tem uma mcnsagem própria que é dada pela lógica formal. pcla lógica do trabalho.

159

c que essa lógica é quc tem de scr alcançada. Ressaltou quc hoje em dia não há tanto a idcia

160

da prescrvação da qualidade artístiea e estética. mas que é uma lógica. que é entendida como

161

uma constituição de uma linguagcm arquitetônica.

162

patrimônio matcrial como elemento refercncial dentro das culturas. Tcm outras contribuições

163

que ajuda entender

164

monumentos

165

instantc se instala como monumcnto. que é onde tem a vinculação da história da arte com a

166

dimensão maior da cultura. CCl1asobras. mesmo que novas. já nascem tendo valores culturais

167

c cntram também na consideração do patrimônio por essa razão. Não é tudo quc é muito

168

antigo que é passivo de ser preservado. a exemplo do próprio caso que trouxc uma série de

169

qucstões tcóricas para o patrimônio do tombamento do Flamengo. que era um projeto. mas

170

não estava sequer construído. Rel()rçou que precisa da discussão. no sentido de que precisará

171

ter uma orientação para quc as intervcnções venham adequadas a uma sintaxe. pois trata-se

172

justamcnte dc assegurar a integridade dc uma sintaxe. Hú duas coisas que ilustram princípios

173

do patrimônio e de intervenção: neutralidade. que é tentar ser o mais invisível possível. que

~ "t~

XIX

c século XX. com base na retomada de uma tradição clássica. Uma série

eventualmente

vão valorizam

ccrtas questões

reprcsentativos.

mais. Por outro lado. tcm importantes

cm que é entendido dc 10rma diferente. o

Isso aponta para a força que tem o

que aparccem.

mas que sâo rcconhecidos

como

por exemplo. Brasília pode-se dizer que desde o primeiro
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175

ajudar a entender eertos pleitos em favor. por exemplo. da unidade de vizinhança. um

176

conceito matriz do pcnsamcnto sobre a cidadc dc Brasília. do Plano Piloto. O conccito dc

177

unidade de vizinhança pode ser um conceito de uma lente progressiva de desenvolvimento. na

178

direção de retomada de principios de bairro. que são princípios que são geratrizes da ideia de

179

Brasília. A noção do patrimônio cultural vincula patrimônio material e imaterial. amplia os

180

grupos que participam, amplia a noção. e está na base da noção de cultural da própria noção

181

de patrimônio mundial, que foi na época em que Brasília gerou cssa amplitude do perímetro

182

tombado. O patrimônio cultural se ampliou tanto que também trouxe uma questão valorativa.

183

que é qualquer grupo poder tirar juizo de valor. todo mundo tem direito á participação. e isso

184

de certa forma tem criado essas situações. em que parcce que há um ambiente em que não

185

existe conceitos orientadores. E na verdade eles estão aí para justamente balizar a discussão

186

no entendimento de que todas essas possibilidades de compreensão de patrimônio que não são

187

arbitrárias e que tem um fundamento teórico. O Secretário Adjunto. Luiz Otavio Alv'es

188

Rodrigues.

189

conselheiros. O Conselheiro José Carlos Coutinho parabenizou pela resenha da história do

190

patrimônio. Pontuou que a preocupação com a preservação do patrimônio surge exatamente

191

com o modernismo.

192

mundo. que é uma questão de sensibilidade.

193

cultural. l.embrou. ainda. de um exemplo recente. que foi a reconstrução do colégio Jesuíta.

194

em São Paulo. que originou uma polêmica muito grande entre os intclectuais. arquitetos e

195

demais membros do patrimônio. em que uma empresa imobiliária. incorporadora

196

pelas barbaridades que já havia espalhado pela cidade. resolveu recuperar a memória com a

197

reconstrução do patrimônio do colégio no centro de São Paulo. algo que deveria ser perdido.

198

E

199

na praça do colégio. que é totalmente condenável. pois já foi perdido. e a memória pode ser

200

doeumentada de outras maneiras. A Conselheira Romina Faur Capparelli. representante do

201

Movimento Urbanistas por Brasília. ressaltou que a importância é não achar que aquilo não é

202

original. mas que nesses casos é importante uma intervenção. licando claro que aquilo não é o

203

original. O Conselheiro José Carlos Coutinho lembrou que em Brasília está acontecendo algo

204

agradeceu

pela esclarecedora

apresentação

e passou a palavra aos demais

uma elite de esquerda muito identilicada com as causas populares no
mas também de fundamentação conceitual e

famosa

hoje quem vai a São Paulo pensando que está vendo o colégio. está vendo uma eenogralia

semelhante

em menor escala. que é a reconstrução

da escola Júlia Kubitscheck.
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205

Candangolúndia. há um movimento de reconstrução. inclusive. na Secretaria de Cultura. que

206

vai permitir reconstruir a escola. Mas sem querer enganar ninguém. como uma réplica da

207

escola. que servirá de abrigo ao museu de educação. O Secretário Adjunto. Luiz Otavio Alves

208

Rodrigues. ponderou que o grande desafio é saber qual estratégia de preservação utilizar. em

209

que local c condições. Registra-se a presença do Senhor Secretário de Estado da Secretaria de

210

Gestão do Território e Habitação do Distrito Federal. Thiago Teixeira de Andrade. A

211

Conselheira Romina Faur Capparelli lembrou o caso de Antonio Prado, que tem um conjunto

212

com 47 edificações em madeira. de uma época que não se tinha. por exemplo. os banheiros

213

dentro de casa. E as pessoas tentavam làzer allerações para melhorar as condições. E certas

214

coisas são limitadas. gerando um problema grande no diálogo com a população. E aconteceu

215

um caso de um incêndio criminoso. e cerca de setenta por cento da casa se perdeu. E chegou-

216

se ao consenso de que apesar de simplesmente pela ótica do patrimônio da conservação aquilo

217

já ser uma ruína. tinha o aspecto educativo. então o proprietário foi condenado a reconstruir

218

exatamente do jeito que estava. com a orientação do IPHAN. Lembrou ainda um caso de

219

Pirenópolis. que tinha acabado de acontecer um restauro. e tinha essa questão também. até

220

num primeiro momento se levantou uma das hipóteses de incêndio eriminoso. E sempre se

221

trabalhou eom vertente de preservar o que tinha e depois recuperar. deixando bem clara a

222

diferença. O Secretário. Thiago Teixeira de Andrade. deu continuidade a leitura do texto c

223

sugeriu ti equipe técnica da SEGETH làzer a fusão de alguns desses qualilicadores que não;

224

constem em outros e retirar dos objetivos. A Conselheira Janine Massuda. representante da

225

Ordem

226

necessariamente. se confundem com objetivos. que o objetivo será a meta a ser aleançada. o

227

princípio é o fundamento. e a diretriz é a linha que será feita para viabilizar a fôrma. Então

228

não é simplesmente fàzer a fusão. porque são coisas distintas. Passou-se aos Objetivos: Ar!. 6°

229

São objetivos gerais do PPCUB: I - preservar. consolidar.

230

Conjunto Urbanistico de Brasília como sítio urbano tombado e Patrimõnio

231

Humanidade e fomentar a condição de civitas da Capital Federal: II - aplicar os instrumentos

232

de polítíea urbana a fim de assegurar a preservação e o desenvolvimento sustentável da área

233

objeto desta Lei Complementar:

234

preservação

dos

Advogados

do

Brasil

III -

-

OABIDF

ponderou

que

os

salvaguardar

princípios.

não

c valorizar o
Cultural da

estabelecer diretrizes para a AE compatíveis com a

do Conjunto Urbanístico de Brasília. considerados

os aspectos ambientais.,
o
I
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culturais.

235

sociais

e econômicos

inerentes

â dinâmica

urbana

e decorrcntes

da área

metropolitana em fórmação: IV - proteger. recuperar. valorizar e fomentar as potencialidades

236

do Conjunto Urbanistico de Brasília. por meio de medidas de dinamização compatíveis e

237

promotoras do seu desenvolvimento

238

econômico sustentável e de sua área de entorno: V -

promover a participação da sociedade no planejamento.

gestão e controle das politicas de

239

preservação e desenvolvimento

240
241
242
243
244
245
246
247

urbano do Conjunto Urbanistico de Brasília: VI - identilicar.

proteger e valorizar o patrimônio cultural representativo da época da implantação da Capital
Federal. A Conselheira Vera Lúcia Ferreira Ramos enfatizou que o verbo no intinitivo é
pensando na técnica legislativa. A Consclheira Janine Massuda a tim de fazer um paralelo e
corroborar em uma interpretação para as diferenças entre objetivos e princípios. faz a leitura
de dispositivo da constituição

Federal. O ar!. 10 diz: "Dos Principias Fundamentais - A

República Federativa do Brasil formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e o
Distrito Federal constitui-se Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos - 1 Soberania: 2 _ Cidadania: 3 _ Dignidade da pessoa humana; 4 - Valores sociais do trabalho e

248

da livre iniciativa: 5 _ Pluralismo político". Seriam alguns fundamentos. alguns princípios
249

250
251
252
253
254
255
256
257
258

adotados. No artigo segundo colocam-se. são poderes da União. independentemente

de serem

harmônieos entre si. o legislativo. o executivo e o judiciário. No artigo terceiro já se colocam
os objetivos fundamentais da República Fcderativa do Brasil. seria construir uma sociedade
livre. justa e igualitária:

garantir o desenvolvimento

nacional: erradicar a pobrcza e a

marginalização reduzir as desigualdades sociais e regionais. O Secretário. Thiago Teixeira de
Andrade. ponderou que a analogia é interessante. porque os princípios são conceitos quc a
rigor quase todo mundo entende pela própria palavra. e ao mesmo tempo dando tese sobre
cada um deles. Ressaltou a importáncia do reconhecimento da preservação como "fenômeno
norteador".

que poderia

deixar só princípio

da preservação.

E lá no objetivo

dizer:

"reconhecer a preservação como fenômcno norteador c integrador". pois "evolução" talvez
259

260
261
262
263
264

não seja a melhor palavra. pois cvoca um sentido de scmpre um desenvolvimento

positivo.

que hoje é dit1cil de sustentar. controle das moditicações. O Subsecretário. Vicente Corrcia
Lima Neto. explicou que o objetivo do plano é ter elementos de controle. mas o fato é que o
CUB vai se moditicar ao longo do tempo. A Conselhcira Tânia Battella de Siqueira sugeriu
deixar o inciso lIl suspenso. Enlàtizou que o termo "área do Entorno do Plano P~)u

d:

(lt

, QY'~
~
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265

área do Entorno" gera dúvida, que se refere á área de tutela. que não será tratada no plano.

266

mas da adequação do CUBo O Secretário. Thiago Teixeira de Andrade. informou que será

267

tratado em diretrizes gerais. A Conselheira Vera Lúeia Ferreira Ramos lembrou que há

268

algumas di ferenças entre o PPCUS e a Portaria nO 68 do IPHAN. Entende que o PPCUS

269

deveria remeter-se á portaria para não haver esses conllitos. O Secretário. Thiago Teixeira de

270

Andrade. observou que. de fato. perceberam que tinham pequenos conllitos. decorrentes da

271

própria operação do normativo do IPHAN nessa área. A Conselheira Vera Lúcia Ferreira

272

Ramos ponderou que não há necessidade do inciso IV. A servidora da SEGETIL Josiana

273

Aguiar Wanderley. ponderou que como a AGEFIS hoje está com pouco efetivo. praticamente

274

não está indo a campo nas áreas urbanas. mais nas áreas que estão invadidas e que um dos

275

pilares de atuação da AGEFIS é a ouvidoria e que. nesse sentido a população está diretamente

276

no "controle" e. portanto. nüo deveria excluir o termo. O Conselheiro Francisco das Chagas

277

Leitão explicou que retiraria o termo "representativo da época da implantaçüo". O Secretário

278

Thiago Teixeira de Andrade concordou com o conselheiro e complementa dizendo que esse

279

objetivo proteger e valorizar está repetitivo. sugere ainda. deixar a "identificaçüo de novos".

280

porque "identificar"

281

Conselheira Vera Lúcia Ferreira Ramos observou que as definições de conceituaçüo das

282

quatro escalas estüo no ar!. 40. e seria importante que estivesse logo no início do plano de

283

prcservaçüo. Entende. ainda. que princípios nüo süo características.

284

Subsecretário.

285

levantados se qualifieam como caraeterísticas no Brasília revisitada. A Conselheira Maria

286

Emília Bastos Stenzel lembrou que a convençüo do patrimônio mundial indica "identificação.

287

proteção. conservaçüo. valorizaçüo e transmissüo ás geraçôes futuras do patrimônio". e que

288

poderia ser colocado ipsis lile,.is dessa forma. pois é compromisso primordial de todo Estado

289

signatário. O Secretário. Thiago Teixeira de Andrade. sugeriu "inventário".

290

Francisco das Chagas Leitüo ponderou que seria inadequado colocar "inventário" no plano.

291

pois o objetivo não executará isso. A Conselheira Romina Faur Capparelli informou que o

292

entendimento

293

unicamente o registro no cartório de imóveis. e que considera perigoso usar o termo

294

"inventúrio".

é um comando muito preciso do ponto de vista do patrimônio.

A

são os atributos. O

Vicente Correia Lima Neto. informou que todos os principios que foram

do jurídico

é de que a diferença do "inventário"

O

Conselheiro

para o tombamento

porque hoje em dia se remete a uma figura jurídica

é

muito especifica. A
lU

+~

,
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Conselheira Maria Emília Bastos Stenzel ponderou que no ar!. 5°. coloca o compromisso com
295

o restauro também. detalha o quc seria esse compromisso ... tomar as mcdidas jurídicas.
296

eientíticas. técnicas administrativas e financeiras adequadas". Sugeriu criar um conselho de

297

preservação dentro do I'PCUB. O Secretário. Thiago Teixeira de Andrade. ponderou que na
298

parte da gestão do CUB terá esse debate. O Subsecretário.

Vicente Correia Lima Neto.

299

sugeriu a permanência

da redação na íntegra que é "assegurar a identificação.

proteção.

300

conservação valorização e transmissão a gerações futuras do patrimônio cultural. situado no
301

CUB". c excluir o restante. pois o restauro acaba sendo uma ação de conservação e proteção.
302

O Conselheiro

José Carlos Coutinho ponderou que pelo GDF é um pouco difercnte de

303

tombamento federal. e só pode ser feito por Decreto. Mas é precedido de um rito que começa
304

numa solicitação de tombamento

que pode ser do próprio órgão. da sociedade. de uma

305

entidade qualquer da sociedade. E inicia-se um processo que cstá submetido a uma avaliação
306

técnica do bcm a ser tombado. Logo está havendo uma distorção completa. porque a Cámara
307

308

Legislativa está tàzendo tombamento.
tombamento.

que é o instrumento

Entàtizou que outra coisa é que existe tàlha no

maior de preservação.

não há compromisso

com a

309

conservação. c isso é fundamental. o ideal é que não haja restauração. que o bem possa ser
310

conservado para que não precise de restauração. Então. o que acontece é quc se tomba c logo
311

abandona o bem tombado. c depois parte para a restauração. a cxemplo do Teatro Nacional de
312

Brasília. Então. precisa introduzir cssa ideia da avaliação técnica. O Secretário. Thiago
313

Teixeira de Andrade. enfatizou que se não puder estabelecer esse rito para o legislativo. pelo
314
315

menos deve formalizar

ao Executivo.

de forma única. clara. ao invés de revogar as

disposições em contrário. ir lá e verificar na Secretaria de Cultura. quais são os decretos que
316
317

tàlam sobre isso. O Conselheiro
tombamento

José Carlos Coutinho

de uma forma autônoma.

lembrou que no lPHAN faz o

porque não precisa

ser objeto de Decreto.

o

318
319
320
321
322

tombamento é feito por decisão do conselho do IPIIAN. O Secretário. Thiago Teixeira de
Andrade. esclareceu que a decisão é do conselho. mas depois da decisão tem ainda uma
publicação cm editais e jornais de grande circulação. para contcstação. e aí ratilica a inscrição
por uma portaria. Porque na decisão do conselho não tcm o número do tombamento no livro.
c qucm decide o livro que vai ser tombado é o conselho. por exemplo. o conselho decidiu que

323

324

Brasília só scria escrita no livro histórico. Observou que na escala bucólica há un::~;ren~~

,~

it;,

~f\.
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325

da definição da Segeth com a definição do IPIIAN. Passou-se às Diretrizes: Ar!. 7° São

326

diretrizes

327

Urbanístico de Brasília pela preservação das características essenciais das quatro escalas em

328

que se traduz a concepção urbana da cidade: monumental. residencial. gregária e bucólica.

329

conforme estabelece a legislação de tombamento do conjunto urbanistieo: II - manutenção da

330

condição

331

exceção daquelas identifieadas nas PURr. no Anexo X e nesta Lei Complementar.

332

instituição de instrumentos

333

preservação. conservação. recuperação c revitalização do Conjunto Urbanístico de Brasília:

334

IV - avaliação das interferências nas áreas de entorno do Conjunto Urbanístico de Brasília. de

335

maneira a estabelecer orientações c medidas que assegurem o resguardo de sua ambiêncÍa e

336

visibilidade: V - revitalização de áreas de intercsse cultural e arquitetônico degradadas no'

337

Conjunto Urbanístico dc Brasília: VI - fomento ao desenvolvimento de projetos turísticos. de

338

lazer. cultura c educação à preservação do patrimônio cultural: A Conselheira Vera Lúcia

339

Ferreira Ramos fcz uma ressalva no inciso I!. pois a exceção quanto às áreas

340

tem que cstar no corpo da lei c não nos ancxos. O Sccrctário. Thiago Teixeira dc Andrade.

341

csclareccu que o artigo ê uma clara interferência na ausência da competência do IPHAN. c

342

que para isso. deveria ter tido um instrumento de planejamcnto que identifique as áreas de

343

expansão e aquclas destinadas à edificação. E ai. tem um problema jurídico. quc já foi

344

intensamente debatido. A Conselheira Tânia Battella de Siqueira observou que o prImeiro

345

instrumento que incluiu esse dispositivo foi o Decreto Distrital. e que o lPHAN apenas

346

copiou. Portanto. foi iniciativa do Govemo do Distrito Federal. que tem competência para

347

tanto. Sugeriu que esse assunto fique em suspenso. porque certamente haverá circunstâncias

348

em que terá que admitir que vai acontecer. e outras em que precisará recuperar. e outras que

349

não pode de jeito nenhum. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade concordou eom a

350

Conselheira c ponderou que talvez a discussão será em manter a "condição

351

para os espaços públicos. à exccção dos imobiliários urbanos. Sugcriu garantir que os espaços

352

livres de uso público sejam mantidos

353

Thiago Teixeira de Andrade encerrou a rcunião. agradecendo o empenho e presença de todos.

gerais do PPCUB:

1/01/

I - preservação.

manutenção

e valorização

do Conjunto

aedi/icom/i para todas as áreas não previstas legalmente para editieação. à

econômicos

"1/01/

III -

e de incentivos fiscais destinados à promoção.

/101/

1/01/

aedifical/di.

aedi/icol/dr'

aedi/ical/di ". Item 3. Encerramento. O Secretário
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354

e informando de que não participará da próxima reunião. pois estará em viagem representando

355

o Governo do Distrito Federal na reunião do Habitat. em Quito.

356
357
~IR~A~
Secretario de Estado

LUIZ OTAVIO ALVES RO))RIGUES
Secretário- Adj unto

VICENTE CORREIA L
A NETO
Subsecretário da SUPLAN

))ERLEY
VERA ~AMARSKI
DlPRE/ COPRESB/SUPLAN

PLAN
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"

N°

REPRESENTANTES

.

."

INTITUIÇAO

".

N~M~

1

SECRETARIO DE ESTADO DA SECRETARIA DE ESTADO
DE GESTÃO DO TERRITÓRIO E HABITAÇÃO. SEGETH

THIAGO TEIXEIRA DE ANDRADE

2

SECRETA.RIO ADJUNTO DA SECRETARIA DE ESTADO
DE GESTÃO DO TERRITÓRIO E HABITAÇÃO. SEGETH

LUIZ OTAVIO ALVES RODRIGUES

3

SUBSECRETARIO
URBANO.SUPLAN

VICENTE CORREIA LIMA NETO

DE POLlTICAS E PLANEJAMENTO

.

SEGETH
'."

ASSINATURA

.

y'_\U /

L1DIA ADJUTO BOTELHO

5

COORDENAÇÃO

DE PRESERVAÇÃO

- DIPRE/SUPLAN

VERA MARIA MELlLLO GAMARSKI

6

COORDENAÇÃO

DE PRESERVAÇÃO

- DIPRE/SUPLAN

JOSIANA AGUIAR WANDERLEY

~A"-rO,.
'-.,..vtJ
z:;

7

SUBSECRETARIA DE POLlTICAS E PLANEJAMENTO
URBANO .SUPLAN

DÉBORA HELOISA A.LUMINATI

--1

8

CENTRAL DE APROVAÇÃO

SCYLLA SETSUKO GUIMARÃES

9

COORDENAÇÃO

DE PRESERVAÇÃO - DIPRE/SUPLAN

~Q

T~>-J.~

J

DE PRESERVAÇÃO

- DIPRE/SUPLAN

CRISTIANO PORTILHO

11

COORDENAÇÃO

DE PRESERVAÇÃO

- DIPRE/SUPLAN

ROSANGELA DINIZ NOBLAT

fOI

,

Ç!vv~
í'u'<i()f)C~

COORDENAÇÃO

...•.•..

LA:

JULYANA SANGALETI PINHEIRO

10

\

"\

DIRETORIA DE PRESERVAÇÃO - DlPRE/SUPLAN

CAP

,

(\)<\?r\JL
('

-

4

DE PROJETOS.

Iv'

k

N~

.

/

----

jcmq(w?h

-

nl]),p,b

.-/
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REPRESENTANTES CCPPTM

1

NOME

INSTITUIÇÃO

N"
INSTITUTO

HISTÓRICO E GEOGRÁFICO

DO DISTRITO FEDERAL-

IHG/DF

2

MOVIMENTO

3

CONSELHO DE ARQUITETURA

URBANISTAS

E URBANISMO

VERA LÚCIA FERREIRA RAMOS
ROMINA

POR BRASíLIA
DO DISTRITO

FAUR CAPPARELLI

GUNTER ROLAND KOLSDORF SPILLER

FEDERAL- CAU/DF
ENTIDADE DE DEFESA DA POLíTICA DE REGULARIZAÇÃO
4

FUNDIÁRIA

DE INTERESSE SOCIAL; SINDICATO

ORGANIZAÇÃO

DE COOPERATIVAS

E

RENATO MATOS BITIENCOURT

DO DISTRITO FEDERAL-

OCDF
S

ORDEM DOS ADVOGADOS

6

UNIVERSIDADE

7

FÓRUM DAS ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES HABITACIONAIS

DE BRASíLlA- UNB

DISTRITO FEDERAL E ENTORNO-

8

LEONAR90

DO BRASIL- OAB/DF

CONSELHO INTERNACIONAL

DO

DE MONUMENTOS

E SfTIOS-

ICOMOS
ASSICCADI (ASSOCIAÇÃO

9

MIIN91M

RICARDO TREVISAN

FAHEJE/DF

NILVAN VITORINO

DE ABREU

FREDERICO BARBOZA

DOS SERVIDORES DOS SISTEMAS

CAU E CONFEA DAS ADMINISTRAÇÕES

DIRETA E INDIRETA DO

LEONARDO

PIERRE FIRME

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL)

10
11

JANAINA
SOCIEDADE CIVIL, COM NOTÓRIO SABER NAS POLíTICAS
TRANSVERSAIS

DO DF

12
13

DOMINGOS

MARIA EMiLlA

VIEIRA

BASTOS STENZEL

TÂNIA BA TIELLA DE SIQUEIRA
INSTITUTO

DE ARQUITETOS

DO BRASIL - IAB/DF

ASSINATURA

JOSÉ CARLOS COUTINHO

o
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REPRESENTANTES
N"

INSTITUiÇÃO

••

CONPLAN

"'.

.,

~
ASSINATURA

NOME

PAULO ROBERTO DE MORAIS MUNIZ
ASSOCIAÇÃO

1

DE EMPRESAS DO MERCADO

IMOBILIÁRIO

DO

DISTRITO FEDERAL- ADEMI/DF
SINDICATO

2

DA INDÚSTRIA

ROGÉRIO MARKIEWICZ

DA CONSTRUÇÃO

CIVIL DO

DISTRITO FEDERAL - SINDUSCON/DF
ASSOCIAÇÃO

3

DE INQUILINOS

REGiÕES ADMINISTRATIVAS

E MORADORES

JOÃO GILBERTO DE CARVALHO ACCIOL Y

V

DO GUARÁ E

DO DISTRITO FEDERAL-

(

SIGEFREDO NOGUEIRA

~A

'--

DE VASCONCELOS

ASSIMG/DF

4

ASSOCIAÇÃO CIVIL RODAS DA PAZ

RENATA FLORENTINO

S

INSTITUTO

MARIA EMfLlA BASTOS STENZEL

DE ARQUITETOS

FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO

6

DO BRASIL - IAB/DF
DE BENS, SERViÇOS E TURISMO

DO DISTRITO FEDERAL- FECOMÉRCIO/DF

~
1

DO PODER PÚBLICO

AGEFIS

FRANCISCO DAS CHAGAS LEITÃO

GIULlANO

PENATII

TERRACAP

2

t L

I.--=-

£

/'

<'

(~

DIAS FERNANDES

,

~
-.1\

,

/I

,,- 51I/L/ 1
/

.f'

,

'-...!tLUDMILA

I

-<c
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ú
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l
r-

US)I"

MATEUS LEANDRO DE OLIVEIRA
REPRESENTANTES

:~

DE FARIA SANTOS

\
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~
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