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ATA DA 16" REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DO PLANO DE PRESERVAÇÃO
DO CONJUNTO URBANISTICO DE BRASíLIA -PPCUB
1

Às quatorze horas e trinta minutos do vigésimo sétimo dia do mês de março do ano de dois

2

mil e dezessete, no SCS. Quadra 06, Bloco A, 2° Andar, Sala de Reuniões - Edifício Sede da

3

SEGETH,

4

Território e Habitação - SEGETH. Thiago Teixeira de Andrade, a 16' Reunião da Câmara

5

Técnica do Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília - PPCUB. composta

6

por representantes

7

meio da Portaria n° 59, de 3010712016 e do Grupo de Trabalho da SEGETlI.

8

Portaria n° 15, de 23/02/2016.

9

para deliberar sobre os assuntos constantes da pauta a seguir transcrita: 1. Ordem do dia: I. I.

foi abelta pelo Secretário

de Estado da Secretaria de Estado de Gestão do

da sociedade civil advindos do CONPLAN e do CCPPTM. instituída por
através da

A lista de presença encontra-se relacionada ao final desta Ata,

10

Abertura dos trabalhos.

1.2. Infonnes.

1.3. Aprovação das Atas da 14" e 15' Reunião da

11

Câmara Técnica, realizadas nos dias 28/11 e 15/12/2016.

12

andamento

13

Secretário. Thiago Teixeira de Andrade,

14

término da consulta pública relativa ao Termo de Referência e que iniciou o período de três

15

reuniões públicas, que não são especificamente os temas da Orla do lado tombado, mas como

16

tem real conexão com a área tombada e a proposta do PPCUB é de expandir o polígono

17

preservado

18

primeira reunião, no dia 23 de março, com o tcma: Orla e o Meio Ambiente; a segunda. no dia

19

30/03:

20

estão prcsentes no Termo de Referência. que é mobilidade, cultura, turismo e lazer. Ressaltou

21

que as reuniões acontecem às quintas-feiras,

22

Guimarãcs, e que é importantc a representação desta Câmara Técnica nas aludidas reuniões.

23

Em ato contínuo passou ao SUbitem 1.3. Aprovacão das Atas da 14' e 15' Reunião da Câmara

24

Técnica. realizadas nos dias 28/11 e 15/1212016, respectivamente.

25

por unanimidade. Na sequencia, passou a palavra ao Subsecretário de Política e Planejamento

26

- SUPLAN/SEGETH,

respectivamente.

IA. Cronograma e

dos trabalhos do Grupo de Trabalho. 2. Assuntos Gerais. 3. Encerramento.

,

O

agradeceu a presença de todos e informou sobre o

incluindo o espelho d'água do Lago Paranoá. Nesse sentido. foi realizada a

Orla na Cidade; a terceira; no dia 6104: Orla Integrada com temas transvcrsais que

Vicente

Correia

às 19h. no Centro de Convenções

Ulysses

As atas foram aprovadas

Lima Neto, para apresentação

do Subitem

IA.
1
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Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação do Distrito FederalSEGETH
16' Reunião da Cãmara Técnica do Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico
- PPCUB - 27/03/2017

27

Cronograma e andamento dos trabalhos do Grupo de Trabalho. Iniciou a apresentação com os

28

seguintes apontamentos:

29

previsão das próximas fases previstas para os trabalhos do PPCUB: 2) Que será aberta uma

30

nova frente de participação - o Fórum de debates além do sítio eletrônico do PPCUB: 3)

31

Informou que o Fórum está em fase final de ajustes da parte de logística e de informática e,

32

que terá uma pessoa dedicada exclusivamente

33

esvaziar: 4) Que são debates que seguem em paralelo:

34

próximos 3 meses vai culminar em uma segunda audiência pública. 6) Que na terceira fase, o

35

Grupo de Trabalho estará focado nos parâmetros urbanísticos: 7) Que será disponibilizado

36

população. o conjunto normativo, principalmente. a comparação da norma vigente e a norma

37

atual. georeferenciado, para ser discutido ao longo dos próximos meses, resultando na terceira

38

audiência pública. 8) Que os temas que serão tratados internamente e no Fórum são:

39

continuidade da discussão das escalas de preservação: b) o capítulo da paisagem urbana que

40

está contemplado

41

instrumentos urbanísticos; e) estrutura institucional. 9) Que a segunda audiência está prevista

42

para o final de junho e a terceira para meados de setembro; 10) Que no intervalo entre uma

43

audiência e outra. entrará o trabalho paralelo, a análise e a discussão será concomitante:

44

discussão no fórum, aberta à comunidade e uma discussão mais qualificada dentro da Cãmara

45

Técnica; 11) Propôs que as reuniões sejam semanais e mais produtivas. O Secretário, Thiago

46

Teixeira de Andrade,

47

da Sociedade Civil, no sentido de dar objetividade

48

Vicente Correia

49

documento base que servirá de discussão tanto interna quanto no Fórum e a cada quinze dias

50

será um tema, A representante da Sociedade Civil, Tânia

51

seguintes sugestões: I) Atualizar esse grupo de como está a Lei de Uso e Ocupação do Solo _

52

LUaS. no que diz respeito às áreas inseridas na Bacia do Lago Paranoá, que são áreas que

53

impactam diretamente a área tombada: 2) Introduzir como instrumento de avaliação, não só as

54

normas vigentes no que diz respeito à norma e gabarito, mas também os instrumentos legais

55

de tombamento, P0l1aria 314/1992 c Brasília Revisitada. O Secretário, Thiago Teixeira

56

Andrade,

I) Recapitulou o que foi apresentado na audiência pública sobre a

para esse fim. para animá-lo e não deixar
5) Que toda discussão tratada nos

dentro do antigo projeto de lei: c) planos, programas

à

a) a

e projetos: d)

a

reforçou que, inclusive, na última Cãmara Técnica houve um pedido
ao Projeto de Lei. O Subsecretário,

Lima Neto, esclareceu que com relação à dinâmica, será disponibilizado

BattelIa

de Siqueira,

fez as

de

ressaltou que os pontos sugeridos pela Conselheira Tãnia serão retornados nesta
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57

Câmara Técnica e que no cronograma de trabalho há prcvisâo de oficinas que vão tratar dos

58

temas incluindo os parâmetros .. Em seguida a palavra foi franqueada à Coordenadora

59

Preservação

60

Gamarski,

61

Trabalho referente ao dc georreferenciamento

62

apontamentos:

63

com a previsão da seguencia dos trabalhos; 2) Discorreu sobre a importância de trabalhar com

64

o georreferenciame11l0, mencionado as dificuldades para obter informações que muitas vezes

65

se encontram na memória das pessoas; 3) Enfatizou que a preservação do Conjunto Urbano de

66

Brasília precisa ser acessível à comprcensão de todas as pessoas; 4) Que com referência às

67

normas vigentes, diariamente são verificadas incorreções na base de dados das normas atuais,

68

porque o Sistema de Informações Territoriais e Urbanas do Distrito Federal - SITURB não se

69

autoalimenta e há necessidade de intercâmbio permanente para mante-lo atualizado, que não

70

existia uma rotina para isso; 5) Que estão fazendo dois trabalhos: a alimentação das normas

71

atuais e a alimentação, das planilhas que foram definidas no Projeto de Lei no do Sistema de

72

Informações

73

técnicos, apresentando-os

74

preliminar no SIG com a situação das normas atuais (aproximadamente

75

normas posterior a 1987, 2% de lotes sem normas, e 30% que ainda remetem ao Código de

76

Edificações de 1967) e dos usos Residencial, Misto e Não Residencial no CUBo 8) Que no

77

trabalho que estava sendo desenvolvido anteriormente foi produzida uma tabela em lI'ord com

78

quase 100 páginas, de difícil manuseio, que reflete somente 20% do total dos lotes do CUB:

79

9) Que o trabalho de georreferenciamento

80

que pretende georreferenciar

81

área do CUB, em um trabalho preparatório para poder um dia construir um Cadastro Técnico

82

Multifinalitário

83

aos usos serão agrupados em tabela separada de acordo com a tabela de usos e atividades

84

aprovada para o DF, feita com base na Classificação Nacional de Atividades Econômicas -

85

CNAE 2.2, a tabela será utilizada para o licenciamento da atividade, de forma a não ocorrer

86

dúvida no que pode ou não ser licenciado. A senhora Tânia Baltella de Siqueira questionou

da DIPRE/SUPLAN/SEGETH,
que iniciou a apresentação

Vera

Maria

sobre o andamento

Melillo

Lopes

dos trabalhos

dos

de

Santos

do Grupo de

dos parâmetros urbanísticos e fez os seguintes

I) Rememorou o que foi apresentado na Audiência Pública sobre cronograma

Geográficas

- SIG. 6) Apresentou

imagem da divisão do trabalho entre os

à Câmara Técnica; 7) Apresentou imagens extraídas em análise
47% dos lotes com

está sendo desenvolvido desde o final de 2016 e

o sistema de vias e de espaços públicos para completar toda a

para o CUB, o que seria muito bom para a sua preservação;

.
yv-

10) Com relação
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87

como está se obtendo as informações para definir as áreas públicas. A servidora Vera

88

Gamarski

89

dos projetos registrados no Siturb, retirando a projeção dos lotes e do sistema viário. A

90

senhora Tânia Battella de Siqueira questionou como estão obtendo as informações para se

91

obter as informações sobre as áreas públicas e como ficam as invasões. Como serão tratadas

92

as divergências detectadas.

93

também a questão das superquadras em quc os projetos viários não possuem correlação com o

94

implantado. Explicou que como as PRs serão anuladas. passa a ter hoje um desenho que

95

reconhece a situação fática, rcdesenhando toda a parte de espaço público. O Subsecretário,

96

Vicente Correia Lima Neto, ressaltou que um ponto importante é a dinâmica dos trabalhos

97

daqui para frente. com reuniões semanais e o Fórum de discussões.

98

disponibilizado aos conselheiros e, também. no site da SEGETH, no dia 28/03, a consolidação

99

no Documento Básico com os resultados advindos da Audiência Pública. Em seguida fez

esclareceu que em um primeiro momento está sendo feito por meio do desenho

O Secretário. Thiago Teixeira de Andrade,

infonnou que há

Ainda,

que será

100

algumas ponderações:

101

Incorporado, o PPCUB chama de Determinante, e o Complementar é tudo que veio posterior,

102

mas ainda em cima de uma diferenciação pela linguagem urbana e arquitetônica. E que essa

103

seria a lógica do PPCUB para definir os graus de preservação; 2) Que são quatro áreas em que

104

a Maria Elisa Costa não nomeia. que ficam a princípio sem escala, mas que por similaridade

105

com outras áreas. dá para fazer o exerCÍcio comparativo e apresentou as imagens elaboradas

106

em georreferenciamento;

107

observado que nem sempre o que estava previsto anteriormentc pela Maria Elisa Costa, e nem

108

o que estava sendo previsto pelo PPCUB é o que está sendo implantado na cidade; 4)

109

Apresentou a metodologia que está sendo aplicada para avaliação sobre especializar ou não as

110

escalas, onde foram estudadas três alternativas.

111

questionou se além do que foi levado em conta para as análises, foram considerados

112

instrumentos legais do tombamento. a Portaria 314/1992 e o Brasília Revisitada considera

113

importante porque vai ter uma repercussão nas planilhas. O Secretario Adjunto Luiz Otavio

114

Alves Rodrigues

115

pode ter más repercussões induzindo a promover parcelamento onde não é admissível. O

116

Subsecretário.

I)

Que a definição que Maria Elisa Costa faz como Determinante e

3)

Que houve um primeiro exerCÍcio de comparar as duas, e foi

A senhora Tânia

BatteIla

de Siqueira
os

entende quc ainda é uma discussão sobre mctodologia. Tania acha que isso

Vicente Correia

Lima Neto. esclareceu que quanto à espacialização

ainda

"
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117

está sendo avaliada a pertinência ou não. A senhora Tânia HatteIla de Siqueira

118

se está sendo considerado ou não o projeto, para fins do plano, o que foi de autoria de Lúcio

119

Costa, acha que deve ter categorias diferentes de preservação, mas cnfatizaria o que é de

120

autoria dele. Ao que o Subsecretário

121

determinante,

122

enfatizou que quando houve as discussões no GTE especialmente

123

16612016 nas reuniões do GTE, ficou colocado que você não tomba um conceito, mas tomba

124

uma situação fática, e portanto. não se tomba uma ideia. Como Lúcio Costa se pronunciou

125

sobre o desenvolvimento

126

de Brasília é única, foi tombada no caminho de se implantar e antes que se desvirtuasse. O

127

desafio é orientar essa complementação

128

resultou não é só o projeto dele, tcm um conjunto de atores, como ele fala sobre a população.

129

O Secretário, Thiago Teixcira

130

espacialização das escalas, pois há um gasto grande de energia. e ao mesmo tempo a questão

131

fundamental é, que por um lado a experiência da gestão do dia-a-dia. historicamente

132

uma espacialização

133

ainda uma delimitação. Por outro lado a espacialização leva um difícil consenso. Teme que a

134

não espacialização gere eventuais problemas de compreensão. até mesmo de ordem judicial,

135

pois é conflituosa do ponto de vista conceitual c difícil de ser concensuada. Explicou que a

136

proposta do Grupo de Trabalho que o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional -

137

IPHAN fez e concluiu com alguma maturidade, partia de que tem que se espacializar todas as

138

escalas para possibilitar características e conceitos gerais, depois das definições das áreas de

139

preservação. ter as definições mais específicas e depois nos setores mais especificamente

140

tem determinações

141

que não é a monumental idade da cdificação quc transforma o local onde se encontra em

142

monumental, exempl ificando alguns casos como o do Setor Militar Urbano e a Igrejunha da

143

108 sul, Acredita que essa discussão sobre as escalas ainda será retomada por ocasião da

144

revisão das PURPs, elas garantem a preservação das escalas. O representante do Instituto de

145

Arquitetos

146

particularmente

Viccnte Correia

Lima Neto respondeu que como

sim. A servidora diretora da DlGEB/SUPLAN,

do

questionou

.Josiana Aguiar Wanderley,
referentes a POItaria n°

da cidade e as diretrizes para detenninadas áreas. Porém, a situação

scm perder o espírito, a razão do tomabamento o que

de Andrade,

enfatizou que é urgente a decisão sobre a

levou a

mesmo que oficiosa, porque as escalas bem ou mal, uma ou outra tem

normativas precisas. principalmente

Brasil

-

IABIDF.

.José

Carlos

se

paramétricas e numéricas. Enfatizou

Cordova

Coutinho.

ponderou

que

é favorável à espacialização das escalas, mas que se digam o que é a escala e
~
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147

onde se localiza. Lembrou que quando o presidente do Iphan era o Glauco Campelo esse

148

assunto já foi discutido, e realmente é lima situação complicada. Entende ser interessante

149

especializar, mas concorda que não é fácil espacializá-las. Precisamos dissecar isso, precisa

150

haver o entendimento do que dá a concretllde, pois do contrário o trabalho retratará apenas

151

conceitos vagos e difíceis de amarrar. A situação é mutável, comentando sobre as alterações

152

oCOlTidasem ocupações com valor histórico como o Cruzeiro e a Vila Planalto. Ressaltou que

153

o esforço é necessário, no sentido de ter instrumentos de ação, pensando nos objetos inseridos

154

nas diversas escalas, são a real espacialização da escala, a espacialização é a saída do plano.

155

Temos que nos atender ao fundamental senão ficamos eternamente discutindo os conceitos

156

abstratos que não nos dão ferramentas de ação. Reforçou que é preciso admitir que o desenho

157

de Lúcio Costa gerou uma série de outros desenhos e que, às vezes, o seu desenho original

158

está comprometido

159

justificava na época c que não se justifica atualmente, Porém, de qualquer modo, a concepção

160

do Lúcio Costa, mesmo quando não se traduziu em um desenho de exceção, ela deve ser

161

considerada

162

Andrade,

163

para que o grupo avance e supere essas discussões, a polêmica está muito equilibrada, senão

164

já teríamos adotado um caminho. O representante do Sindicato da Indústria da Construção

165

Civil do Distrito Federal - SINDUSCONIDF, João Gilberto de Carvalho

166

que com relação aos critérios de níveis de preservação, concorda com o que a Conselheira

167

Tânia Battella vem colocando, que é o caráter histórico, o projeto original. Mas quanto aos

168

critérios das escalas, considera que o projeto está no caminho certo, lembrando

169

critérios envolvem, essencialmente, usos e gabaritos, Na sequencia, o Subsecretário, Vicente

170

Correia

171

documento da Maria Elisa Costa, guardando referência, principalmente naquilo que foi criado

172

por Lúcio Costa, no contexto do seu plano original, e foi atribuído um valor de escala.

173

Esclareceu ainda que é possível comparar o que o PPCUB dialoga com a categoria na nota de

174

tombamento da Maria Elisa Costa. E o que foi classificado como monumental

175

documento do tombamento também contemplava, permaneceu monumental;

176

divergência,

por ações descaracterizadoras,

modificação

da própria realidade que

para ser incluída nessa ação preservadora, O Secretário, Thiago

Teixeira

de

enfatizou que há a necessidade de definir, urgentemente, qual o caminho a seguir,

Lima

Neto, demonstrou

no mapa o que era determinante

Accioly, pontuou

que os

e incorporado

no

e que no

e onde houve

foi aplicado o método de valorar em relação aos atributos dessas escalas e
o
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177

explanou todos os passo utilizados na definição do que foi apresentado. O Secretário Thiago

178

Teixeira

179

necessariamente

180

entidade, cada grupo individualmente

181

escalas. Neste momento a Secretário teve que se ausentar da reunião e passou a coordenação

182

do trabalho ao Subsecretário

183

Wanderley

184

espacializado as escalas e os outros critérios para hierarquizar os graus de preservação. E que

185

no caso de se espacializar as escalas, poderá haver um documento complementar,

186

inevitavelmente

187

como uma complementação

188

Conselheira

189

166/2016, c que ela pode mais atrapalhar do que ajudar. O Subsecretário.

190

Lima Neto, propôs os seguintes encaminhamentos:

191

Câmara Técnica do PPCUB. sobre a revisão da P0l1aria 166/2016 pelo IPHAN dos pontos

192

conflitantes,

193

próxima reunião uma proposta de zoneamento, incorporando o documento Brasília Revisitada

194

também como elemento, mas na lógica do que foi projetado, concebido pelo autor do projeto;

195

3) Ficou acordado o novo calendário de reuniôes que serão realizadas as segundas-feiras, no

196

período da tarde, nos meses de abril até meados de maio. Passou ao Item 2. Assuntos Gerais.

197

Não houve assuntos nesse item. Item 3. Encerramento:

198

Lima Neto, encerrou a reunião agradecendo a presença e a dedicação de todos.

de Andrade

sugeriu que na próxima

reunião, o assunto seja concluído,

não

no mapa em si. mas na decisão de espacializar ou não. Sugeriu que cada

alertou

faça o exercício sobre a espacialização

ou não das

Vicente Correia Lima Neto. A servidora Josiana

para o fato de a Portaria

Aguiar

166/2016, que está em vigor, não ter

porque

haverá diferenças entre os documentos, e que talvez a espacialização venha

Tânia

Battella

principalmente,

da Portaria
de Siqueira

166/2016, pois usou critérios diferenciados.
ressaltou que não está considerando

I)

A

a Portaria

Vicente Correia

Incluir na pauta do GTE a sugestão da

em relação à norma; 2) Que a equipe técnica trará para a

~RA~D~
Secretário de Estado
SEGETH

O

Subsecretário.

Vicente Correia
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