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ATA DA 8" REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DO PLANO DE PRESERVAÇÃO
DO CON./UNTO URBANÍSTICO DE BRASÍLIA - PPCUB

1

Às quatorze horas e trinta minutos do décimo sexto dia do més de setembro do ano de dois

2

mil e dezesseis, no SCS, Quadra 6, Bloco A, 2° Andar, Sala de Reuniões - Edificio Sede da

3

SEGETH, foi aberta pelo Secretário de Estado da Secretaria de Estado de Gestão do

4

Território e Habitação - SEGETH, Thiago Teixeira de Andrade a 8" Reunião da Câmara

5

Técnica do Plano de Preservação do ,Conjunto Urbanistico de Brasília - PPCUB, composta

6

por representantes da sociedade civil do CONPLAN e do CCPPTM, instituída por meio da

7

Portaria nO 59, de 30/0712016 e do 'grupo de trabalho da SEGETH, instituído através da

8

Portaria n° 15, de 23/02/2016. A lista de presença encontra-se anexa ao final desta Ata. A

9

pauta segue transcrita:

1. Ordem do dia: 1.1. Abertura dos trabalhos;

1.3. Aprovação

1.2. Informes do

10

Secretário;

11

realizada nos dias 15/0712016 e 28/07/2016, respectivamente;

12

1.4.1. O que é CUB; 1.4.2. O que é PPCUB; 1.4.3. O quc são Valores; 10404. O que são

13

Princípios,

14

imediatamente para Subitem 1.3. Aprovação das Atas da 5" e 6" Reunião Ordinária da Câmara

15

Técnica, realizada nos dias 15/0712016 e 28/07/2016, respectivamente.

16

aprovadas por unanimidade, sendo que na Ata da 5" Reuníão Ordinária da Câmara Técnica

17

houve correção de alguns pontos por partc do Conselheiro Leonardo Mundim, representante

18

da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB/DF. Em seguida passou ao Item IA. Definição de

19

conceitos: 1.4.1. O que é CUB; 1.4.2. O que é PPCUB: 1.4.3. O quc são Valores: 1.404. O que

20

são Princípios, Diretrizes e Objetivos. Ao que o Secretário, Thiago Teixeira de Andrade,

21

esclareceu que os debates conceituais subsidiarão as questões mais específicas e de redaçõcs

22

legais, A palavra foi franqueada ao pleno, tendo como primeiro inscrito o Conselheiro Gunter

23

Roland Kolsdorf, representante do Conselho de Arquitetura c Urbanismo do Distrito Federal-

24

CAU/DF, informando que se comprometeu em apresentar um estudo, porém não teve tempo

25

hábil para fazê-lo. O Conselheiro Francisco das Chagas Leitão, representante da AGEFIS

26

informou que também ficou de fazer um apanhado mais histórico das definições do Conjunto

I

27

Urbanístico de Brasília/Plano

-

Diretrizes

e

das Atas da 5" e 6" Reunião Ordinária da Câmara Técnica,

Objetivos.

2.

Assuntos

Gerais.

IA. Definição de conceitos:

3.

Encerramento.

Passou

As duas Atas foram

~

Piloto, mas que não consegUIu fazcr a tempo. O Secretário
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28

Thiago Teixeira de Andrade ponderou que os conselheiros poderão apresentar os estudos

29

posteriormente, já que as discussões não se esgotarão nesta reunião. Na sequência foi dada a

30

palavra à Sociedade Civil, conforme combinado anterionnente,

31

com propostas para os primeiros momentos de discussão. A Conselheira Tânia Battella de

32

Siqueira, representante da Sociedade Civil, com notório saber nas Políticas Transversais do

33

DF infonnou que entregaria infonnalmente

34

assinaturas. Esclareceu que consideraram conveniente colocar, preliminannente,

35

para discussão, depois os fundamentos, diretrizes e valores do Conjunto Urbanístico, e que só

36

depois avançariam para segunda etapa. Em seguida, O Secretário Thiago Teixeira de Andrade

37

proferiu a leitura do documento apresentado pela Sociedade Civil, cuja introdução destaca: os

38

pontos norteados pelos princípios e 'valores do projeto urbanístico de Brasília, de autoria de

39

Lúcio Costa a serem respeitados e resgatados pelo Plano de Preservação do Conjunto

40

Urbanístico de Brasília - PPCUB: com a intenção de que qualquer proposta de intervenção

41

urbanística, arquitetônica e paisagística no CUB efetivamente respeite a postura original à

42

autoria, os princípios e os valores que o levaram a ser reconhecidos como Patrimônio Cultural

43

da Humanidade

44

embasaram o presente trabalho foram o relatório do Plano Piloto de Brasília, Decreto Distrital

45

10829/87, incluindo seu anexo Brasilia revisitada, a Portaria 314 de 1992 do

46

Patrimônio

Histórico e Artístico Nacional-IPHAN,

47

documento

Brasília 5785. Serão apresentados

48

diretrizes do PPCUB, especificamente em desdobramentos aos princípios e valores do Plano

49

Urbanístico ora encaminhados. Esclareceu que, para a Secretaria de Estado de Gestão do

50

Território e Habitação-SEGETH,

51

vem um pouco antes, mas que pode coadunar com a proposta apresentada. O Conselheiro

52

Francisco das Chagas Leitão solicitou um resumo das últimas decisões ocorridas, para se

53

atualizar, pois precisou se ausentar cm algumas reuniões anteriores. O Secretário, Thíago

54

Teixeira de Andrade, esclareceu que ficou decidido no plenário que precisaria ser esgotado

55

primeiro a parte conceitual, para depois adentrar em detalhes nas nonnas de uso e ocupação

56

do solo.E continuou a leitura da carta apresentada pela Sociedade Civil: •• [- Princípios do

57

Conjunto Urbanístico de Brasilia. I) Função de Brasília, Capital Fedcral e Centro Indutor do

para apresentar documento

o documento, pois ainda faltava colher duas

pela UNESCO e Patrimônio

os princípios

Histórico Nacional. Os documentos

que

Instituto do

a Lei Orgânica do Distrito Federal e

formal e posteriormente

os objetivos

e

a definição do que é o Conjunto Urbanístico e o PPCUB
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58

desenvolvimento

da região central

59

Monumental,

60

Conjunto Urbanístico".

61

devem considerar a área tombada e não só o projeto original. A Conselheira Tânia Battella de

62

Siqueira esclareceu que qualquer abordagem não deve ser pontual, deve considerar sempre o

63

Conjunto Urbanístico e considerando

64

porque é o que consta nos documentos ínstitucíonais e legais. O Secretário, Thiago Teixeira

65

de Andrade, ponderou ver certa adesão de que mesmo as áreas não advindas do projeto

66

vencedor do concurso estão inseridas no Conjunto Urbanístico, governadas ou relacionadas

67

pelas escalas. 2.1) "Escala Monumental - Escala simbólica ou coletiva, confere à cidade a

68

marca de efetiva capital do país, tem função cívico-administrativo

69

do Eixo Monumental leste e oeste no gramado central e setores adjacentes". Questionou se o

70

entendimento é de que a escala monumental é passiva de ser elevada até a Estrada Parque

71

Indústria e Abastecimento-EPIA.

72

que fizeram foi extrair dos documentos mencionados, os conceitos, e que os princípios seriam

73

mais detalhados. "2.2 Escala Residencial - Escala Doméstíca ou cotidiana, configura-se ao

74

longo do Eixo Rodoviário Residencial Norte e Sul, a concepção urbanística de Brasília de

75

introduzir o conceito de um novo modo de viver. .." 2.3 Escala Gregáría - Escala de convívio

76

ou concentrada, correspondente ao centro urbano da cidade, com espaço propício ao encontro,

77

maiores densidades de ocupação e gabaríto mais altos ..." 2.4 "Escala Bucólica - Escala de

78

lazer, confere à Brasília o caráter de cidade parque, e está configurado nas áreas destinadas à

79

preservação ambiental, ao paisagismo e ao lazer..." 3. "A Estrutura Viária - funciona como

80

arcabouço integrador das escalas urbanas, a técnica rodoviária, hierarquização e interrupção

81

de vias foram utilizadas com a intenção de propiciar clareza ..." 4 "Partido Urbanístico da

82

Cidade Parque - a predominância

83

construídos ..." 5 "A Orla do Lago Paranoá - destina-se ao lazer e à recriação de livre acesso a

84

todos, com exceção das unidades imobiliárias concebidas e registradas em cartório, com

85

acesso privativo à Orla ..." 6 "A importância

86

constitui elementos de projeto de fundamental

87

urbanas como canteiro central da Esplanada ..." 7 "A presença do céu - o céu foi incorporado à

Residencial,

do País. 2) Interação

das quatro escalas urbanas:

Gregária e Bucólica. A abordagem deve considerar sempre o

Nesse momento da leitura perguntou se a abordagem das escalas

as escalas, sendo sempre o perímetro tombado, até

e está configurado ao longo

A Conselheira Tânia Battella de Siqueira respondeu que o

dos espaços livres e áreas verdes sobre os espaços

do paisagismo

- a volumetria paisagística

importância para a interação das escalas

*~'~
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88

cidade como parte integrante e onipresente da própria concepção urbana ..." 8 "A Setorização

89

por funções - as áreas não residenciais da cidade, excetuando o centro civico, a setorização

90

deve ser menos rigida ..." 9 "O perfil da cidade - o projeto urbano estabeleceu um perfil para a

91

cidade na medida em que se estabeleceu alturas e números de pavimentos para edificações,

92

confonne as escalas ..." 10 "Adensamento e expansão urbana para fins residenciais - podem

93

ocorrer na áreas previstas no documento

94

Urbanistico de Brasília - representa uma realização artistica única e uma obra de arte do

95

gênero criativo humano, ilustrativa de um estágio significativo da história da humanidade."

96

I"Representa um exemplo da concepção urbana materializada do Século XX, expressando os

97

principios urbanos do movimento moderno na dimensão de uma capital para o mundo."

98

2"Representa

99

interiorização do pais ..." 3 "Representa evento de grande magnitude e impacto para a natureza

100

excepcional do desafio assumido em sua construção, ação l,'Tandiosa da Sociedade Brasileira,

101

integrada a uma estratégia de desenvolvimento."

102

mundo." 5"Constituir eventos excepcionais de impacto, na história do urbanismo, um modelo

103

de cidade e um novo modo de vida." 6"Constitui acervo arquitetônico

104

impacto na história da arquitetura."

105

possibilidades futuras." O Secretário, Thiago Teixeira de Andrade, esclareceu que o conceito

106

de Conjunto Urbanístico de Brasília-CUB - é representado pelo conjunto urbano construido

107

em decorrência do projeto vencedor do concurso nacional para a nova capital do Brasíl, de

108

autoria do arquiteto Lúcio Costa, e constitui bem tombado pelos governos distrital e federal.

109

O Conselheiro Francisco das Chagas Leitão lembrou que quando ocorreram as discussões

110

relativas à revisão da Portaria 314, no processo de debates foi sugerido de incorporar à área

111

tombada ao CUB fonnada pelo Ribeirão Bananal, a EPIA e a Estrada Parque do Torto. A

112

servidora da Diretoria de Preservação - DIPRE/SUPLAN/SEGETH,

113

esclareceu que o Parque Estação Biológica, é uma área que foi repassada à Secretaria de

114

Agricultura e que antigamente era denominada Fundação Zoobotânica, cujo lote engloba duas

115

RA 's, incluindo a região do Lago Norte. A conselheira Tânia Battella de Siqueira, ressaltou

116

que como a área tem uma poligonal definida e está baseada

117

constitucionais,

Brasília revisitada."

I1"Valores do Conjunto

o monumento histórico para o Brasil, com a concretização

do processo de

4"Afinnação da identidade nacional para o

7"Representa

excepcional e de

um projeto de vida e conquista

de

Lidia Adjuto Botelho,

em documentos que são

como a Portaria 314 e o Decreto, trazidos como poligonais do instrumento

&-
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118

tombado, sugeriu assegurar o que está nos instrumentos legais e acrescentar, como demanda

119

do governo local, a descrição dessas duas áreas, fechando assim o documento. O Conselheiro

120

Gunter Roland Kolsdorf concorda com os acréscimos e reforça que o do Lago Norte deveria

121

ter ocorrido desde o inicio, pois é um componente

122

Secretário, Thiago Teixeira de Andrade, enfatizou que há uma série de amarrações legais e

123

políticas, no sentido da relação entre os seres humanos e da própria relação Estado e

124

Sociedade ao retirar o titulo de área tombada de uma camada da população. O Conselheiro

125

Francisco das Chagas Leitão reforçou que não tem dúvida do que seja o CUB, mas sim do

126

conceito, do que é o Plano Piloto, que traz uma nomenclatura

127

renomeação

128

importante que o PPCUB pacifique essa questão. O Secretário, Thiago Teixeira de Andrade,

129

esclareceu que será dificil conseguir chegar numa poligonal do que si!,rnifica o Plano Piloto.

130

Mas vai levar a discussão para os núcleos mais centrais do governo, pois o governo já

131

sinalizou que tem interesse em diminuir o número de administrações regionais. O Conselheiro

132

Leonardo Mundim, representante da Ordem dos Advogados do Brasil-OAB/DF, ressaltou que

133

o PPCUB, como Lei Complementar, poderá tratar também dessa questão, apesar de não ser

134

matéria específica, porém considerando a repercussão por causa do planejamento do conjunto

135

urbanístico, existe essa possibilidade. Conselheiro Gunter Roland Kolsdorf propôs elaborar

136

um documento mais fundamentado em prol de uma mudança na poligonal de tombamento no

137

nivel local, sem nenhum prejuízo nas discussões sobre os graus de preservação, entre outros.

138

O

139

especificamente

140

documento das quatro entidades: "os do Conjunto Urbanístíco de Brasília que devem ser

141

explicitados

142

Monumental,

143

histórico resultante do processo de implantação da capital no interior do país; d) o valor

144

paisagístico

145

eultural, resultantes do urbanísmo e da arquitetura representativa do monumento moderno. A

146

Conselheira Maria Emília Bastos Stenzel, representante

147

saber nas Políticas Transversais

da RA I, havendo necessidade

Secretário,

Thiago

Teixeira

de

fundamental de visuais e escalas. O

problemática,

a partir da

de ter tal definição bem pontuada, e que é

Andrade,

seguIu

a discussão,

adentrando

mais

o conceito do que é o CUB e os valores do CUB, equalizando com o

para salvaguarda:

a) coneepção

das quatro

Gregária e Bucólica; b) as earacterísticas

escalas

urbanas:

Residencial,

das escalas urbanas; c) o valor

resultante da inserção da cidade no território; e) valores estético e artístico

da Sociedade Civil, com notório

do DF e do Instituto de Arquitetos do Brasil- IABIDF

~ ~~~;y
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148

ressaltou a questão de colocar como valor dentro do Conjunto Urbanistico de Brasília, a

149

unidade de vizinhança, pois seu conceito responde muitas das criticas que faz o urbanismo

150

modernista. Esclareceu que os argumentos de que ela não foi implantada e que é entendida

151

corno aquela configuração originária, traz urna escala intermediária que pode ser regulativa.

152

Ainda ponderou que o Estado precisa atender também as condições dos serviços à população

153

mais envelhecida. O Secretário, Thiago Teixeira de Andrade, observou que a UNESCO

154

considerou muito claramente as obras arquitetônicas do Arquiteto Oscar Niemeyer para o

155

tombamento, corno uma questão indissociável, e que o tombamento local não considerou,

156

considerou principalmente

157

Botelho, chamou a atenção de que a apresentação está focada apenas à parte inicial, do que é

158

o CUB, o que é o PPCUB e os valores. Mas que na lei tem uma parte importante dos

159

elementos

160

embora possa constar na lei a unidade de vizinhança corno urna questão fisica, o valor traz

161

para urna camada imaterial, não é mais a configuração que vaÍ estar em cada quatro quadras

162

não. O Conselheiro José Carlos Coutinho, representante do Instituto de Arquitetos do Brasil -

163

IABIDF concordou com a Conselheira Maria Emília Bastos Stenzel, complementando

164

embora Lúcio Costa nunca tenha falado em unidade de vizinhança, é um conceito que se

165

consagrou no uso a partir de outros conceitos genéricos, anteriores à própria unidade de

166

vizinhança de Brasília. E lembrou que a marca de Brasília é a superquadra, que a unidade de

167

vizinhança não é um valor, é um projeto, entidade material que foi tombada. Observou ainda

168

que hoje o conceito já foi ampliado, onde a unidade de vizinhança é também unidade para

169

toda cidade, e que o sentido de vida social coletiva tem se ampliado, bem como o espaço tem

170

se substitui do o seu público porque a população está envelhecendo,

171

fenômeno da mutação. O Conselheiro Francisco das Chagas Leitão ponderou que o conceito

172

de unidade de vizinhança não pode ser limitado, pois ela é composta de muitos elementos

173

arquitetônicos, de uso, paisagismo e muitos outros. A servidora da SEGETH, Lidia Adjuto

174

Botelho, sugeriu acrescentar "às superquadras e suas áreas de vizinhanças", porque o conceito

175

unidade de vizinhança veio posterior, mas o próprio Lúcio Costa no relatório do Plano Piloto

176

já falava em superquadra e área de vizinhança. A Conselheira Tãnia Battella de Siqueira

177

concordou com a sugestão da senhora Lidia Adjuto Botelho, e ressaltou que precisa somente

~

o projeto urbanístico. A servidora da SEGETH, Lidia Adjuto

para salvaguarda.

O Secretário, Thiago Teixeira de Andrade, esclareceu

se percebendo

que

que

o
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178

verificar o melhor lugar para se colocar. O Secretário, Thiago Teixeira de Andrade, sugeriu

179

colocar como valor "a vida comunitária agenciada, ou mediada pela unidade de vizinhança,

180

com sua liberdade deslocamento,

181

elaborar uma redação para essa questão da escala dos equipamentos.

182

Políticas e Planejamento - SUPLAN, Vicente Correia Lima Neto, sugeriu à Conselheira

183

Maria Emília Bastos Stenzel tentar fazer uma redação para melhor compor tal conceito.

184

Continuou lendo o documento: "Considera também como valores: o valor histórico resultante

185

da contribuição brasileira para arquitetura e urbanismo mundiais e o valor estético e artistico

186

resultante do urbanismo

187

SEGETH, Josiana A!,'Uiar Wanderley, da Coordenação de Preservação - DlPRE/SUPLAN

188

sugeriu

189

vizinhanças", independentemente

190

Bastos Stenzel reforçou a ideia de explicitar valor específico. O Secretário, Thiago Teixeira

191

de Andrade, questionou se o melhor seria deixar unidade de vizinhança apenas como um

192

reflexo material, elemento de salvaguarda, ou também como valor orientativo. Sugeriu uma

193

redação conjugada à parte: "representa uma realização única, uma obra de arte de gênero

194

criativo humano", conjugando com: "o valor estético e artistico resultante do urbanismo e da

195

arquitetura

196

Coutinho ressaltou a questão dos espaços como de qualidade, espaços abertos e arborizados.

197

O Secretário, Thiago Teixeira de Andrade,

198

sociocultural. A Conselheira Tânia Battella de Siqueira chamou a atenção para o perigo da

199

restrição ser somente aos elementos, e que talvez levar para o item que trata do conceito do

200

que é o conjunto seria mais viável. Enfatizou que considera excelente trabalhar a partir dos

201

conceitos porque é possível os desdobramentos,

202

Projeto de Lei. O Secretário, Thiago Teixeira de Andrade, concordou, mas ponderou que a

203

definição do que é o CUB, possa estar num artigo sequente, ou até mesmo em incisos,

204

pontuando quais são os elementos estruturadores do CUB, lembrando sempre de estruturais e

205

estruturantes. Enfatizou que na redação legal poderá ser colocado o Plano de Preservaçâo

206

antes do CUB, porque precisa primeiro dizer o que é a lei. A servidora da SEGETH, Lidia

207

Adjuto Botelho, lembrou que antes estava dessa fonna, o CUB era pnmelro, mas que foi

etc." Sugeriu ainda ficar com o indicativo de melhor
O Subsecretário

e autoria de Lúcio Costa e Oscar Niemeyer.

no item "as superquadras",

concluir

com o complemento

de

A servidora da

"e suas áreas de

de ter outro valor destacado. A Conselheira Maria Emília

de autoria de Lúcio Costa e Oscar Niemeyer".

O Conselheiro

José Carlos

observou incluir de forma mais sintética o valor

e que não precisa seguir na sequência do

c~
~
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208

alterado no GTI. Em que houve muita critica por todos de que não conceituava o que era o

209

Conjunto Urbanistico, e por esse motivo foi invertido. A Conselheira Maria Emília Bastos

210

Stenzel sugeriu passar um pente fino novamente para separar bem, porque princípios e

211

caracteristicas

212

Secretário, Thiago Teixeira de Andrade, reforçou que algo interessante de também discutir é

213

quais serão as categorias: valores, princípios, caracteristicas, elementos. E afirmou que vê a

214

necessidade

215

Siqueira explicou que resolveram inverter a ordem, porque se basearam na primeira parte já

216

produzia, e que coisas que estavam como sendo diretrizes, princípios do PPCUB, na verdade

217

não eram, eram princípios e diretrizes do CUE. O Secretário, Thiago Teixeira de Andrade,

218

ponderou que considera estranho abrir uma lei sem dizer primeiramente o que significa a lei, e

219

a lei é o Plano. A servidora Lídia Adjuto Botelho informou que a orientação legislativa da

220

assessoria do governador é de que o PPCUB é o instrumento. E que quando entrar no Titulo

221

ll, que é o objeto da apresentação, o CUB, ai se define. A Conselheira Tânia Battella de

222

Siqueira sugeriu um passo seguinte: pegar os elementos que estão na minuta do Plano e tentar

223

reorganizar, em função do que foi feito anteriormente, atentando para os três itens: objetivo

224

do Plano, diretrizes gerais ou princípios gerais e princípios específicos. E depois entraria no

225

detalhamento,

226

Teixeira de Andrade, ponderou que o IPHAN vem sugerindo sem escala, definindo que tem

227

áreas sem escala. A Conselheira Tânia Battella de Siqueira observou que se conseguir a partir

228

de hoje a parte de preservação em termos de objetivos e diretrizes, mesmo que sejam as

229

gerais, e fechar tudo que foi falado hoje já será excelente, pois o restante será decorrência. O

230

Secretário, Thiago Teixeira de Andrade, complementou a importância de debater quais são as

231

categorias: valor, caracteristicas espaciais, elementos, princípios. O Conselheiro Francisco das

232

Chagas Leitão enfatizou que o ideal é que os instrumentos se harmonizem o máximo possivel.

233

A servidora da SEGETH, Lidia Adjuto Botelho, ponderou que essa abordagem deverá se

234

tratada de maneira similar e que a legislação do IPHAN não deveria ser impositiva nesse

235

aspecto.

236

reconhecimento

237

unificação morfológica, tipológica ou histórica, e também não pode ser qualificada porque

~.

O

são coisas que conceitualmente

de ajuda do judiciário

não pertencem

ao mesmo

nessa formatação. A Conselheira

e se for decidido por escala veria terrítorialmente.

Secretário,

Thiago

Teixeira

de Andrade,

ressaltou

imediato de valor, ela não pode ser entendida

O

universo.

O

Tânia Battella de

Secretário, Thiago

que escala

não é o

como uma espécie de

1'P 'êi
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238

está numa escala "x" ou "y", porque do contrário haverá um problema de que a inscrição do

239

Conjunto Urbanistico no livro histórico do IPHAN tenha tombado as edificações, porque não

240

obedece sequer o rito próprio do IPHAN, de qualificação. A Conselheira Maria Emília Bastos

241

Stenzel sugeriu que as sugestões das categorias poderiam ser enviadas por e-mail, para

242

garantir a leitura antecipada.

243

Conjunto Urbanistico tem seus princípios ou fundamentos essenciais, e que os atributos talvez

244

estejam mais próximos dos valores do que dos princípios. A Conselheira Maria Emília Bastos

245

Stenzel concordou com a questão da escala, de que realmente o conceito está se sobrepondo

246

muito ao de zoneamento. O Secretário, Thiago Teixeira de Andrade, questionou o pleno se

247

realmente

248

Subsecretário, Vicente Correia Lima Neto, esclareceu que toda parte dos valores referenciais

249

que está dentro dos valores, por exemplo, superquadra, a própria questão do Lago Paranoá, a

250

relação da visão da linha do horizonte do céu, ao comparar com os princípios colocados, são

251

basicamente os mesmos, e que a única coisa que falta é o sistema viário, que não está como

252

valor referencial,

253

proposta apresentada. O Secretário, Thiago Teixeira de Andrade, enfatizou que não dá para

254

transformar atributos para outra coisa, porque são dados, mas podem se manter como tal;

255

porém o valor não, todo novo acréscimo tem que obedecer ao valor. A Conselheira Tânia

256

Battella de Siqueira registrou que as quatro entidades estão muito preocupadas, em especial,

257

com duas intervenções: umas já em execução e outra muito falada pela mídia: a obra da saída

258

norte, em que há informações do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal-

259

DER/DF de que o projeto não conte todas as informações, não foi tratado pontualmente, não

260

há previsão de ciclovias. Registrou que está fazendo questionamentos relativos ao projeto em

261

execução, pois o projeto não foi avaliado da fonna como está sendo pontuado que deva ser. E

262

que embora o próprio IPHAN tenha concordado, isso não é o suficiente, não é tudo, até

263

porque a própria Lei 166 está sendo questionada, pois juridicamente

264

Registrou ainda que outro projeto que preocupa muito é a expansão do aeroporto, tendo

265

consequências graves: do ponto de vista ambiental, e sobre o ponto de vista de impacto da

266

área tombada, havendo necessidade de maior transparência até para a própria sociedade que

267

não sabe de fato o que é o projeto, porque as informações são contraditórias. O Secretário,

trabalhariam

A Conselheira Tânia Battella de Siqueira ponderou que o

com as duas categorias:

valores e atributos

separadamente.

O

para inclusão do Brasil na lista do Patrimônio Cultural, em relação à

ela tem problemas.
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268

Thiago Teixeira de Andrade,

esclareceu que a preocupação é importante, mas que como é

269

área da União, não tramita na SEGETH, mas que é importante pedir informação. Conselheiro

270

José Carlos Coutinho reforçou a preocupação da Conselheira Tânia Battella de Siqueira, pois

271

está despertando muita curiosidade por parte da sociedade, independente de ser contra ou a

272

favor. E acrescentou a preocupação com a Praça Lúcio Costa, que há mais de um ano está

273

com tapume e ninguém sabe o que acontecerá no loca!. O Secretário, Thiago Teixeira de

274

Andrade, solicitou à servidora Josiana Aguiar Wanderley, pedir informações sobre a Praça

275

Zumbi dos Palmares, e apresentar na próxima Câmara Temática ou enviar por e-mai!.

276

Informou que sobre as obras da saída norte, está pedindo informações completas aos órgãos

277

competentes. O Subsecretário, Vicente Correia Lima Neto, esclareceu que a Secretaria de

278

Estado de Mobilidade-SEMOB

279

pedestre para a região da referida obra, como também na questão da intervenção rodoviária no

280

trecho, atendendo a comunidade no que diz respeito às intervenções que existem entre a L4 e

281

a 216 Norte. Informou que o relato do DER foi de que procurou ouvir a comunidade mais

282

voltada ao ciclista, para tentar discutir a solução de mobilidade no referido trecho, mas como

283

a obra já estava contratada não houve liberdade para tal discussão. Informou ainda que a

284

SEMOB apresentou uma contraposta, de que nas marginais a prioridade será do pedestre. E

285

que a SEMOB apresentará as diretrizes ao DER, para retificar e refazer o projeto no que

286

couber na parte de mobilidade ativa do pedestre e do ciclista. E em dois anos quando a obra

287

estiver sendo entregue, a solução precisará ser efetivada. Passou ao Item 2. Assuntos Gerais.

288

O Secretário, Thiago Teixeira de Andrade, noticiou que eram 2.068 projetos sem receber a

289

primeira análíse, em abril, e que depois da reestruturação, quando foi dobrada a capacidade de

290

analista na CAP, em pouco menos de cinco meses efetivamente foi zerado o passivo de

291

análise, mesmo com uma média de cento e quarenta novos projetos entrando por mês.

292

Observou que estatisticamente

293

projetos na cidade, o que manda a lei, que é uma análise em no máximo trinta dias. E que tem

294

sido aprovado mais do que tem sido licenciado. Afirmou que considera essa uma excelente

295

noticia de funcionamento da CAP como política de Estado, como consolidação de um órgão

296

público com bom serviço prestado, e que quando as condições

297

melhorarem, a CAP será transformada em autarquia, e que isso é algo de muito orgulho. O

estará mais à frente na questão da solução cicloviária e

será cumprido pela primeira vez, na história de análise de

financeiras e jurídicas
10
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298

Conselheiro João Gilberto de Carvalho Accioly, representante do Sindicato da Indústria da

299

Construção Civil do Distrito Federal - SINDUSCONIDF parabenizou e ressaltou que é nítida

300

a diferença na nova fase da CAI'. E solicitou esclarecimento sobre o número total de processo

301

em tramítação. Ao que o Secretário, Thiago Teixeira de Andrade, respondeu que é em tomo

302

de três mil. Passou ao Item 3. Encerramento. Finalizou informando que irá colher as sugestões

303

e as contribuições durante a semana, para apresentação de documento mais consensuado na

304

próxima

305

agradecendo a presença e participação de todos.

reunião, que será no dia 23 de setembro

às 14h30. Encerrou

os trabalhos,

306

~k

THIAGO_T~XEIRA
DE _ DRADE
Secretário de Estado

VICENTE CORREI
IMA NETO
Subsecretário
SUpLAN/SEGETH

VERA M~LLO
LOPES DOS
SANTOS GAMARSKI
DlPRE/SUPLAN/SEGETH

LÍDIA ADJUTO BOTELHO
DlpRE/SUpLAN/SEGETH
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REPRESENTANTES CCPPTM
N2

1

INSTITUiÇÃO
INSTITUTO

HISTÓRICO E GEOGRÁFICO

NOME
DO DISTRITO FEDERAL-

IHG/DF

2

MOVIMENTO

3

CONSELHO DE ARQUITETURA

URBANISTAS

POR BRASíLIA
E URBANISMO

VERA LÚCIA FERREIRA RAMOS
ROMINA

DO DISTRITO

ASSINATURA

FAUR CAPPARELLI

I

GUNTER ROLAND KOLSDORF SPILLER

FEDERAL- CAU/DF

~Av

ENTIDADE DE DEFESA DA POLÍTICA DE REGULARIZAÇÃO
4

FUNDIÁRIA

DE INTERESSE SOCIAL; SINDICATO

ORGANIZAÇÃO

DE COOPERATIVAS

E

RENATO MATOS BITIENCOURT

DO DISTRITO FEDERAL-

17/

OCDF

5

ORDEM DOS ADVOGADOS

DO BRASIL- OAB/DF

LEONARDO

6

UNIVERSIDADE

7

FÓRUM DAS ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES HABITACIONAIS
DISTRITO FEDERAL E ENTORNO- FAHEJE/DF

8

CONSELHO INTERNACIONAL

DE BRASíLlA- UNB

ASSICCADI (ASSOCIAÇÃO

1-

RICARDO TREVISAN

DE MONUMENTOS

DO

E SíTIOS-

ICOMOS
9

J'f//..

MUNDIM

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
f--11

p

JANAINA
SOCIEDADE CIVIL, COM NOTÓRIO SABER NAS POLíTICAS
TRANSVERSAIS DO DF

DOMINGOS

VIEIRA

MARIA EMíLIA BASTOS STENZEL
V

f--

12
13

TÂNIA BATIELLA
INSTITUTO

DE ARQUITETOS

DO BRASIL - IAB/DF

1rll,

DE SIQUEIRA

JOSÉ CARLOS COUTINHO

~
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./Í
REPRESENTANTES
NO

1

INSTITUiÇÃO

3

ASSOCIAÇÃO DE EMPRESAS DO MERCADO IMOBILIÁRIO

DO

CIVIL DO

ASSOCIAÇÃO

DO GUARÁ E

DE INQUILINOS

~~T~RA
//

tJl0ey

PAULO ROBERTO DE MORAIS MUNIZ
ROGÉRIO MARKIEWICZ

SINDICATO DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO
DISTRITO FEDERAL SINDUSCON/DF
REGiÕES ADMINISTRATIVAS

//Y/

NOME

DISTRITO FEDERAL- ADEMI/DF

2

CONPLAN

E MORADORES

DO DISTRITO FEDERAL-

JOÃO GILBERTO DE CARVALHO ACCIOLY

\ r--'r4~
1"1

SIGEFREDO NOGUEIRA

DE VASCONCELOS

ASSIMG/DF
4

ASSOCIAÇÃO CIVIL RODAS DA PAZ

RENATA FLORENTINO DE FARIA SANTOS

S

INSTITUTO

MARIA EMfllA

6

FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO DE BENS, SERViÇOS E TURISMO

DE ARQUITETOS

DO BRASIL - IAB/DF

DO DISTRITO FEDERAL- FECOMÉRCIO/DF

BASTOS STENZEL

í

MATEUS LEANDRO DE OLIVEIRA
REPRESENTANTES

DO PODER PÚBLICO
f,

1

AGEFIS

1
f--- TERRACAP
2

FRANCISCO DAS CHAGAS LEITÃO

GIUlIANO

LUDMILA

PENATII

DIAS FERNANDES

)'
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REPRESENTANTES

SEGETH

N°

INTITUIÇAO

1

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

THIAGO TEIXEIRA DE ANDRADE

2

SECRETARIO ADJUNTO DA SECRETARIA DE ESTADO
DE GESTÃO DO TERRITÓRIO E HABITAÇÃO - SEGETH

LUIZ OTAVIO ALVES RODRIGUES

3

SUBSECRETÁRIO DE POLlTICAS E PLANEJAMENTO
URBANO -SUPLAN

VICENTE CORREIA LIMA NETO

4

DIRETORIA DE PRESERVAÇÃO

L1DIA ADJUTO BOTELHO

5

COORDENAÇÃO

NOME

- DIPRE/SUPLAN

DE PRESERVAÇÃO

- DIPRE/SUPLAN

ASSINATURA

Álvt.J.n

I

VERA MARIA MELlLLO GAMARSKI

"/
6

COORDENAÇÃO

7

SUBSECRETARIA DE POLlTICAS E PLANEJAMENTO
URBANO -SUPLAN

DÉBORA HELOISA A.LUMINATI

8

CENTRAL DE APROVAÇÃO

SCYLLA SETSUKO GUIMARÃES

9

COORDENAÇÃO

DE PRESERVAÇÃO

- DIPRE/SUPLAN

JULYANA SANGALETI PINHEIRO

10

COORDENAÇÃO

DE PRESERVAÇÃO

- DIPRE/SUPLAN

CRISTIANO PORTILHO

11

COORDENAÇÃO

DE PRESERVAÇÃO

- DIPRE/SUPLAN

ROSANGELA DINIZ NOBLAT

DE PRESERVAÇÃO

- DIPRE/SUPLAN

DE PROJETOS - CAP

JOSIANA AGUIAR WANDERLEY

-JíJW
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