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ATA DA 19' REUNIÃO DA CÃMARA TÉCNICA D0l'LANO DE PRESERVÀÇÃO
- - DO CONJUNTO URBANISTICO - I'P'CUB

1 Às quatorze horas e trinta minutos ,do'yigésimo quarto dia do mês de abril do ano de dois mil i

2 e dezessete, no SCS, Quadra 06, Bloco A, 2° Andar, Salda de Reuniões - Edi ficio Sede da

3 SEGETH, foi aberta pelo Secretá~o de. Estapo .da Secretaria de Estado de bestão Jo '.
• ) J •

4 _Território e Habitação - SEGETH, ~iagQ Teix~ira' ~e Andrade a I?a ~euniã~ do Gr\ipo ~~

S -Plano de Preservação do Conjunto' Urbanístico -. PPCUB, e contando ~om.a presença do
•

6 Subsecretário de Políticas e Planejamento Urbano - SUPLAN/SEGETH, Vicente Correia

7 Lima Neto, e dos representantes: dasociedade. civV do CONPLAN e do CCPPTM, in~tituída

8 'por meio da Portaria n° 59, de 30/07/2016 bem co/no do Grupo de Trabalho da Subsecretaria, -
9 ~de de Políticas e Planejamento UrEano - ~UPLAN/SI~GETH, Al1a Carolina Canuto Coelho,

~
10 ._Venl Maria' M. dô!; -Sántos :Galnarski" Débora Heloisa A. Luminate, Cristiano Portilho, •

• t •

11 Rosangela Diniz Noblat e Simone Rose Malty, atfavés da Portaria nO15, de 23/02120 I6. A

12 lista de presença encontra-se relacionada ao final desta Ata, para deliberar sobre os assuntos

13 constantes da pauta a seguir' transcrita: I. Ordem do dia: 1.1. Abertura dos trabalhos; 1.2.

14 Infonnes; 1.3. Finalização do debate sobre a proposta de espacialiração/grau de preservação;

lS 1.4. Crono!,'1'ama do Fórum de debates - Temas do PPCUB. '2. Assuntos Gerais . 3.
I

16 Encerramento. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade abriu os trabalhos!agradecendo a

17 ~presença de todos ..Em seguida passou ao Subitem 1.2. Informes. Reiterou um convite que já

18 foi feito e retificado, para umá reunião aberta, com a presença ampliada de outros

19 interessados; na próxima quarta, à noite, sobre as PPs, que foi um pedido desse pleno. Na

20 sequência, passou ao Subitem '1'.3. Finalização do debate sobre a proposta de

21 espacializacão/graude preservação'. A Coordenadora da DlPRE/SUPLAN Vem Maria

22 .Merillo dos Santos Gam:lrski, inicibu a apresentação, esclarecendo os seguintes pontos: 1)

23 J Sobre as escalas de preservação,' explicou que na versão de Projeto de Lei, estavam

24 'especializadas. Mas' chegou-se à cónclusão de que elas não serão espacializadas, e serão

2S remetidas aos instrumentos legais de 'preservação vigentes. 2) Sobre os graus de preservação.

26 que na versão da minuta de Projeto de Lei. eram "detenninante" e "complementar", explicou
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que 'não serão definidos de tal forma no novo PPCUB; a preservação acontecerá pela, ,
composição do objeto tombado, suas escalas e os critérios de preservação. Explicou'que após

, I

amplas discussões, chegou. se à conclusão de que a intenção é que os critérios sirvam como

instrumentos de gestão. 3) Enfatizou que b que tem na legislação é: a) a delimitaçao do objeto,
de tombamento; b) a delimitação das escalas .. E que o ponto onde se deseja chegar é: a) na

delimitação dos critérios de preservação, através da estratégia de sobreposição, já apresentada. ,
pelo" Subseeretário 'Vicente' CoiTei<i Lima. Neto. 4) Relembrou o' conteúdo que já foi feito, .
anteriormente: planilha de parâmetros; com escala residencial, qual categoria determinante e o

,
número da ..planilha. E o ponto' em que se deseja chegar: ter discriminado por planilha, os

parâmetros dos critérios de preservação. Colocou algumas provocações para o plenário: a) se

o projeto advém' diretamente do Lúcio Costa; b) se é uma leitura material que se encontra na

escala determinada.: O Secretário Thiago Teixeira de Andrade observou, por exemplo, que a

39. 'porção .Oeste: do :EixoMoimmental,' após a praça do Cruzeiro, não está mencionada na

40 definição da escala: A senhora Vera Maria M. dos Santos Gamarski esclareceu, quanto aos

41 elementos para leitura e salvaguarda da escala, que foi analisado o que já existia no Projeto de

42 Lei, e agora está elencando os elementos que materializam a existência da escala no território.

43 I O Secretário Thiago Teixeira de Andrade explicou que após a definição de escala, depois do

44 desenho urbano fundante original, as escalas vem ao longo dos anos sendo acopladas,.
45 desenhadas, projetadas e edificadas, passando a ter valor de preservação. A senhora Aline

46 Elo)'se Lang, Secretaria das Cidades; perguntou como ficam as escolas que estão dentro das

47 superquadras. Ao que o Secretário -Thiago Teixeira de Andrade respondeu que elas são

48 pemlitidas como equipamento público comunitário. O senhor .João Gilberto de Carvalho

49 Aeciol)', SINDUSCON questionou, quanto aos gabaritos, pois consta diversidade de

50 volumetrias e usos - e no residencial já entra com algumas caracteristicas mais específicas,

51 por exemplo, pilotis mais seis, pilotis mais três. Enfatizou que a referência poderá causar

;.52 confusão. Ao que o Secretário Thiago Teixeira de Andrade ponderou que talvez haja

53 necessidade de um parágrafo dizendo'de uma exceção permitida, mas não na caracteristica da

54 leitura da escala. O senhor .José Carlos Coutinho, Instituto de Arquitetos do Brasil.IAB/DF,

55 pontuou que em debates anteriores foi lembrado que no Brasília Revisitada, o próprio Lúcio

56 .Costa .considera desejável uma.elasticidade maior na ocupação quanto aos usos, e que o uso
2

~'t



,

, ,
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Gestão do Territórioe Habitação do DistritoFederal -
SEGETH
19ª Reunião da Câmara Técnica do Plano de Preservação do Conjunto Urbanistico
- PPCUB, realizada no dia 24 de abril de 2017

57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
,_78
79
80
81

L. 82
83
84
85

--86'

residencial em certas áreas é bem vindo. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade enfatizou

que o próprio Brasília Revisitada se lido conceitualmente, e não simplesmente no que ele é

mandatário, se percebe duas preocupações fundamentais: a falta de quantidade de uso

residenCial, principalmente em tomo do Plano Piloto, e a mobilidade urbana. O senhor João

Gilberto de Carvalho Accioly externou sua preocupação, ao colocar uma determinação com

o termo "todas as áreas verdes n;siduais", passarem a não ser edificantes dentro do conjunto

urbanístico. O Secretário -Thiago Teixeira de Andrade esclareceu que há muitos projetos

urbanísticos que,"quando foram- feitos já identificaram as áreas de parcelamento futuro.

Explicou que só o Projeto de Lei que pode identificar áreas a serem parceladas, mas que 6

PPCUB futuro poderá revisar tais áreas, por exemplo. O senhor Francisco das Chagas

_Leitão, Agência de _ Fiscalização :do Distrito Federal- AGEFIS, complementou que

independentemente da"extensão da' determinação ou não, todas as vezes que foi preCiso criar:

__foi criado, por exemplo; a Delegacia da Polícia Civil, na 90 I, em que era uma gleba. O senhor

Giulliano Magal\Jães Penatti,' Terracap questionou se qualquer um podia construir em

qualquer lugar. Sugeriu já d.eixar essas áreas identificadas no projeto. Questionou quanto aos

problemas de locação, perguntando se terá algum dispositivo permitindo algumas correções.

O Secretário Thiago Teixeira de Andrade respondeu que essa é a ideia, já identificar agora

em um instrumento que tem mais' peso, e ficará como critério de revisão posterior. Explicou

qua!1to à locação, que será resolvido com uma autorização para ser feita administrativamente,

O senhor .José Carlos Couti.nho ponderou que considera claros os valores paisagistico e

histórico, mas o valor morfol!,>gico;não considera claros. São de interpretação subjetivas,

sendo. muito dificil estabelecer uma Iprecisão, por exemplo, o valor de desenho urbano, a

forma ampla, ou fragmentada, considerando o tecido urbano. Ao que o Secretário Thiago

Teixeira de Andrade esclareceu que:a precisão será dada na gestão, pois será sim ou não, se

terá valor ou não mqrfológico. E não será o gestor de plantão que fará o julgamento. O senhor

" Francisco das-.Chagjls Leitão complementou, exemplificando que em alguns se tem um

parcelamento que vincula a tipologia. da arquitetura, com a definição daquela morfologia, a

W3 Sul, W3 Norte, nas qu~dras 400, por exemplo. Explicou que, inclusive, foi por causa

dessas observações ,que sugeriu que essa taxonomia fosse validada no Grupo de Trabalho. O

senhor João Gilberto de'Caryalho 'Accioly enfatizou que não consegue visualizar para o
, 3
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87 Parque da cidade. O senhor Francisco das Chagas Leitão explicou que o Parque da Cidade é

88 um projeto do Burle Marx, tem a espacialidade moderna, os edifícios possuem uma

89 linguagem arquitetônica definida,' uniforme; e o Parque Norte não entra porque não existe, '

90 não tem projeto. Explicou ainda quanto ao "cronológico", que este define o objetivo, a data de

91 implantação, e que no caso o recorte foi os setores que foram implantados ou tinham projetos

92 de implantação já nesse momento, até 1964. E o histórico é algo que tem o valor e

93 "reconhecimento de outros momentos cronológicos, tendo a ver com reconhecimento social do

94~. :valor sobre a qualificação histórica daquele bem. O senhor Francisco das Chagas Leitão

95~ . colocou o exemplo do Setor Gráfico, que é histórico, é antigo de 1964, mas não advém da

96 proposta .original. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade explicou que o termo

97 "integridade" hoje significa está condizente com o que foi planejado e projetado, e também no

98 sentido de conservação. A senhora Vera Maria M. dos Santos Gamarski complementou que~

'99:' .tem a'URB 8989 que definiu os setores, inclusive, a Portaria 166 foi baseada nele, e o PPCUB'

. 100 mais ou menos baseado nele. Está' sendo trabalhando em cima dos setores. O Secretário'

101 Thiago Teixeira de Andrade informou que concluída essa parte, ficará para a próxima

102 reunião, avançar nas outras questões. Nesse momento dos trabalhos, provocou o pleno, a uma

'103 crítica, informando se há seb'llrança em avançar com a metodologia, se com ela resultará em

104 um bom Projeto de Lei, pois isso é fundamental para fechar o documento, e ir à audiência
I

105 pública. O senhor Giulliano Magalhães Penatti questionou se todos os edifícios que tem

106 valor arquitetônico, são públicos, se no PPCUB haverá algum instrumento que incentive o

'107 particular a manter o edifício de tal forma. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade

108 esclareceu que poderá ser pensado sim em incentivos, pois toda política de preservação

109. ~patrimonial de modo geral vem com essa ideia. A senhora Jacqueline Castro de Abreu,

110 Associação Civil Rodas da Paz, pontuou que agora já será possível um s/ar! para um outro

111 estágio, fazendo alguns ajustes de redação. A senhora Beatriz Coroa do Couto, Secretaria de

.112. EStado de Cultura do Distrito Federal, perguntou se as edificações que estão sendo levantadas

113 como de relevante valor histórico e arquitetônico, receberão algum tipo de destaque ou de

114 proteção do PPCUB, pois é diferente de tombamento. O Secretário Thiago Teixeira de

115 .Andrade respondeu que não pode tombar, pode indicar. a' exemplo de como já fazem as

lí6. PUPs, para que.os estudos eSí'el'Íficos sejam feitos para tombamento. E o que precisa ser';0

. ,.
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117 colocado é qual o rito de modificação dos edificios. Item 2. Assuntos Gerais. O Subsecretário'

118 Vicente Correia Lima' Neto" lembrou que o consensuado anteriormente foi chamar a

119 audiência pública, ao fim dos cinco ,temas: escalas, paisagem, planos, programas e projetos, a

120 questão dos instrumentos, páni em junho ter condição de chamar a audiência pública. O

121 Secretário Thiago Teixeira de Andrade ponderou que são muitos temas, que de repente seria

122 bom ter uma audiência pública nomeio desse intervalo. A próxima reunião da CTPPCUB

123 ficou agendada para segunda-feira, dia 08 de maio. Informou que antes disso terá a discussão

124 - "sobre as' PPP's da Fazenda e a discussão sobre as PPPs da Terracap. Ressaltou que essas

125 ' reuniões dás PPPS serão a noite; justamente para ampliar e dá mais publicidade aos debates.

126 Item 3. Encerramento. Após amplo debate e não havendo mais assuntos a tratar, a reunião foi

127 encerrada.

128

~ ~ Al~
T~IAGO TEiXEIRA q'E"ÃNDRADE

Secretário de Estado
GE1'H

VICENTE CORREIA DE LIMA NETO
Subsecretário

SUPLAN/SEGETH
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