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ATA DA 33" REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DO PLANO DE PRESERVAÇÃO 

DO CONJUNTO URBANÍSTICO DE BRASÍLIA — PPCUB 

1 Às quinze horas do quarto dia do—mês de setembro do ano de dois mil e dezessete, no SCS, 

2 Quadra 06, Bloco A, 20  Andar, na Sala de Reuniões do Edifício Sede da Secretaria de Estado 

3 de Gestão do Território e Habitação — SEGETH, foi aberta a 33a reunião da Câmara Técnica 

4 do Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília — PPCUB, coordenada pelo 

5 Secretário Adjunto, Luiz Otavio AlVes Rodrigues, que contou com a presença dos técnicos do 

6 Grupo de Trabalho — GT da SUPLAN, instituído por meio de Portaria n° 15, de 23/02/2016, 

7 bem como de representantes da sociedade civil advindos do CONPLAN e do CCPPTM, 

8 instituída por meio da Portaria n° 59, de 30/07/2016, para tratar dos assuntos constantes da 

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

10 Aprovação das Atas da 29a e 30a7Reunião da Câmara Técnica do PPCUB realizadas nos das 

11 24/07/2017 e 31/07/2017, respectivamente; 1.4. Relato sobre pontos debatidos na? Audiência 

12 do PPCUB que envolvem os setores SCRS/EQS 500/SHGS; 1.5 Relato dos Parâmetros 

13 Urbanísticos de Preservação — Setor Comercial Residencial Sul — SCRS, Entrequadras Sul — 

14 EQS 500/Setor de Habitações GeMinadas Sul — SHGS; 2. Assuntos Gerais. 3. Encerramento. 

15 Prosseguiu ao Item 1. Ordem do "dia: 1.1 Abertura dos Trabalhos: o Secretário Adjunto Luiz 

16 Otavio Alves Rodrigues iniciou os trabalhos saudando a todos. A representante da Sociedade 

17 Civil, com notório saber nas políticas transversais do DF, Tânia Battella de Siqueira, trouxe 

18 um documento da Frente Comunitária e solicitou que fosse protocolizado. Em seguida, o 

19 representante do Instituto de Arquitetos do Brasil, José Carlos Coutinho, comentou sobre o 

20 Seminário convocado pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em parceria 

21 com a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília, apresentados pela 

22 TERRACAP e que afetam poderosamente o conceito de preservação não do polígono tombado 

23 propriamente, mas de Brasília como um todo. Sobre o projeto "Taquari II" fez os seguintes 

24 apontamentos: a) que já foi revisto e está quase em fase de implantação; b) que acontece numa 

25 área de preservação ambiental que vem da Torre Digital até praticamente a margem do Lago, 

26 entre os córregos e as cachoeiras do Urubu e Capivari; c) que o trevo de triagem da 
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27 extremidade da Asa Norte é apenas um sistema viário capaz de viabilizar esse novo tráfego 

28 intenso que irá gerar nessa região; d) que é necessário ação conjunta integrada dos órgãos de 

29 governo para coordenar ações necessárias para preservar Brasília como um todo; e) que há 

30 órgãos do próprio governo que ignoram a ação dos demais, e estão empenhados em produzir 

31 recursos para suprir as lacunas orçamentárias do governo. Ressaltou que isso é muito grave 

32 uma vez que estão desfigurando a paisagem de Brasília. Questionou se o PPCUB não está se 

33 distraindo em detalhes miúdos, a exemplo de buracos nas calçadas, quando os elementos 

34 estruturais que irão decidir o futuro da cidade estão em outras mãos e acontecendo fora dessa 

35 área que está sendo discutida tão minuciosamente aqui. Ao que o Secretário Adjunto, Luiz 

36 Otavio Alves Rodrigues, ressaltou que nesse caso, a TERRACAP não está agindo à revelia 

37 do planejamento, que é uma área ambientalmente sensivel, que o projeto existe desde o 

38 Brasília Revisitada e depois consolidada pelo PDOT, e que há previsão de oferta habitacional. 

39 Reforçou que poderão haver discussões sobre as minucias do que está sendo proposto no 

40 projeto, inclusive sobre a questão ambiental que é realmente relevante. Informou que foram 

41 realizados EIA/RIMA, concedida licença ambiental e que todos os órgãos foram ouvidos. O 

42 representante da Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal — TERRACAP, Giulliano 

43 Magalhães Penatti, complementou que foram feitos mais de um EIA/RIMA e mais de um 

44 estudo ambiental, urbanísticos e que cumpriram todos os requisitos solicitados. Revelou que 

45 há um problema que é processual, por conta de mudanças na legislação ambiental, e em 

46 decorrência disso, o processo está sendo atualizado e que estão aguardando anuência do 

47 ICMBio com relação ao levantamento de fauna. Ressaltou que esse projeto tem 20 anos que 

48 está sendo desenvolvido e totalmente de acordo com a legislação e com os programas 

49 previstos pelo Governo do Distrito Federal. Reforçou que todo o procedimento está 

50 acontecendo às claras, que o processo é público e que a TERRACAP vai se submeter ao que o 

51 governo decidir, pois não fazem nada à revelia. O Senhor José Carlos Coutinho respondeu 

52 que não há nada ilícito e que o projeto está de acordo com os procedimentos legais, segundo a 

53 representante do Ministério Público, e, portanto, a decisão compete à TERRACAP e revela a 

54 desarticulação de propósitos de objetivos e a ausência de uma política globalizante de 

55 preservação, que permita um grau de autonomia a cada um dos órgãos do governo, com o 

56 conhecimento ou não dos demais que não é benéfica à sociedade brasiliense como um todo. O 
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57 Senhor Giulliano Magalhães Penatti informou que o referido bairro é de baixíssima 

58 densidade, em tomo de quinze a dezesseis habitantes por hectare, com aproximadamente 

59 3.500 pessoas nessa área, e que as pessoas o confundem com a Etapa II do Taquari, onde a 

60 densidade é maior, em torno de 100 mil habitantes. Destacou que estão abertos para discutir 

61 em outro momento, com a sociedade, inclusive com a academia e outras áreas sobre o projeto 

62 que se quer ou não implantar. Ao que a senhora Tânia Battella de Siqueira discordou das 

63 colocações feitas pelo representante da TERRACAP. Destacou que o assunto é absolutamente 

64 pertinente nesta Câmara e que não deve ser tratado pontualmente. Ressaltou que essa proposta 

65 de nova ocupação por ter seguido todos os trâmites legais comprova que não houve nenhum 

66 processo de gestão do território desde os planos anteriores, tanto que estamos vivendo uma 

67 crise hídrica. Reforçou que há uma lacuna, pois não houve diagnóstico para que se fizesse a 

68 LUOS e o PPCUB, e antes deles, O ZEE aprovado, conforme recomendação do Ministério 

69 Público, e por isso, os sistemas de infraestrutura estão deficientes, com pessoas ocupando 

70 espaços acima da capacidade do sistema. Observou que um dos itens que consta no documento 

71 oficial protocolado pela Frente Comunitária é a questão de tratar dentro da área tombada a sua 

72 área de tutela e não em separado como tem sido feito até então. Ressaltou que se isso não for 

73 corrigido corremos o risco de agravar as crises já existentes. O Secretário Adjunto, Luiz 

74 Otavio Alves Rodrigues, reforçou que o projeto tem pelo menos 20 anos e dois Planos 

75 Diretores que consolidaram aquela área como de provimento habitacional. Com  relação a crise 

76 hídrica disse que o governo está fazendo ações de maneira coordenada para que a água do 

77 Corumbá chegue ao Distrito Federal, em aproximadamente, um ano. Complementou que a 

78 ADASA outorga os postos a partir de estudos do ZEE, e, portanto, o considera dentro de suas 

79 propostas, tanto no viés econômico, de potência e vocação, ambiental de áreas de risco e de 

80 proteção ambiental. Ressaltou a importância que haja um olhar crítico a respeito desse 

81 planejamento para que possamos eventualmente fazer correções de rumo e esse fórum ê 

82 apropriado para fazer essa discussão. A Senhora Tânia Battella de Siqueira ratificou a 

83 solicitação que fez numa das primeiras reuniões não só do PPCUB, mas também da LUOS, 

84 sobre o que está sendo proposto no somatório dentro da área de tutela em te' aros de 

85 adensamento populacional, de novas ocupações ou de alteração de uso para que se tenha s ao 

86 mesmo tempo in formações em relação a capacidade dos sistemas de água, energia, drenagem 
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87 pluvial. Ao que o Secretário Adjunto, Luiz Otavio Alves Rodrigues, destacou que esse é 

88 mais um aspecto que precisa ser discutido no PPCUB, entre outros, as Quadras 500 e 700. Em 

89 ato continuo, prosseguiu ao Subitem 1.3. Aprovação das Atas da 2T e 30a Reunião da Câmara 

90 Técnica do PPCUB realizadas nos das 24/07/2017 e 31/07/2017, respectivamente: As referidas 

91 atas foram aprovadas por unanimidade, sem ressalvas. Em seguida passou a palavra ao ser 

92 servidor da Diretoria de Preservação — DIPRE/SUPLAN, Cristiano Portilho, que iniciou a 

93 apresentação referente ao Subitem 1.4. Relato sobre pontos debatidos na 5' Audiência do 

94 PPCUB que envolvem os setores SCRS/EOS 500/SHGS discorrendo sobre alguns pontos que 

95 chamaram atenção na Audiência Pública, a exemplo: iluminação, calçadas, grades, podas de 

96 árvores, ciclovias, entre outros. A representante da Companhia Urbanizadora da Nova Capital 

97 do Brasil — NOVACAP, Lídia Adjuto Botelho, complementou que houve solicitação para 

98 que seja vedada as pousadas nas casas, e que foi informado que o assunto foi expressamente 

99 colocado no PPCUB, inclusive com permissão de pousadas em outros locais, a exemplo nas 

100 Quadras 500, e portanto, essa questão estaria até o momento sanada. A senhora Tânia 

101 Battella de Siqueira justificou sua ausência na Audiência Pública e observou que o 

102 documento entregue hoje nesta reunião, que ainda não está completo, mas que é parte de uma 

103 avaliação foi disponibilizada para a referida audiência. Ainda, fez os seguintes 

104 questionamentos: a) qual a conceituação que se estabeleceu nesta Câmara Técnica em relação 

105 as áreas públicas; b) quais são essas áreas; c) a partir de que momento ou circunstâncias 

106 teremos essas áreas como públicas e não edificante. Ao que a senhora Lídia Adjuto Botelho 

107 destacou que essas questões foram tratadas nas discussões dos conceitos do que é o PPCUB, o 

108 Conjunto Urbanístico, as escalas. Ressaltou que o zoneamento da preservação, as 

109 conceituações gerais e as diretrizes setoriais foram objeto da Audiência Pública. 

110 Complementou que os elementos fundamentais de cada área e de cada escala estão expressos 

111 na proposta de Projeto de Lei Complementar — PLC em relação as áreas livres e verdes. Ainda 

112 que há um artigo ou parágrafo que diz que todas as áreas livres não edificantes. Ressaltou que 

113 o PLC está em construção, que é uma proposta decorrente desses documentos técnicos que são 

114 discutidos e produzidos nesta CL O representante do Sindicato da Indústria da Construção 

115 Civil do Distrito Federal — SINDUSCON/DF, João de Carvalho Accioly, mencionou que o 

115 assunto foi debatido em diversos momentos e que conceitualmente tanto o PPCUB quanto a 
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117 LUOS tem o desafio de regularizar o que é possível regularizar, e reconstituir ao máximo o 

118 que não está passível de regularização, porém o tratamento deverá obedecer a especificidade 

119 de cada caso. Na sequência, o servidor Cristiano Portilho iniciou a apresentação da Planilha 

120 1 que se refere as Quadras 500, onde existe três tipos de lotes, que antigamente eram 

121 chamados de caminhãozinho. Ressaltou a dificuldade formal de análise do projeto, uma vez 

122 que existe um gabarito que é dado pelo corte. Destacou o desenho feito a partir da CE 1/3 e 

123 ratificou as dificuldades encontradas com relação a cota de soleira, cota de coroamento, 

124 quando comparadas aos prédios geminados, e ainda a diferença de altura entre a W3 e a W2. 

125 Informou ser pertinente manter as três cotas, a soleira de nível inferior da laje, da marquise e a 

126 de coroamento. Reforçou que a ideia é fazer um atualização desses dados que conste de 

127 alguma forma em um anexo, seja na planilha do setor ou na lei para facilitar ao cidadão e à. 

128 equipe técnica que estiver analisando o projeto. O Secretário Adjunto, Luiz Otavio Alves 

129 Rodrigues, esclareceu que a ideia é manter as cotas e o princípio, ou seja, cada bloco tem uma 

130 única cota de coroamento, sendo que a soleira e a cota da marquise variam de prédio para 

131 prédio, e passar isso para uma planilha especifica do PPCUB, mantendo o critério que já 

132 aceito hoje. Em complementação, o servidor Cristiano Portilho ressaltou que o estudo traz os 

133 limites do terreno, delimita os níveis, o tamanho do lote, do subsolo e do térreo. Ainda, que foi 

134 observado que no croqui original não havia um limite para parte de caixa d'água e casa de 

135 máquinas. Então, se a altura máxima colocada como limite fosse realmente de 3 (três) metros, 

136 que é um padrão adotado dentro do PPCUB, que fosse dada, também, a mesma distância com 

137 relação a faixa e ao limite do lote, pois termina com afastamento de 3 metros na W2. A 

138 senhora Tânia Battella de Siqueira perguntou qual é a altura máxima atual, ao que o servidor 

139 Cristiano Portilho informou que a altura máxima é determinada pela cota de coroamento, e 

140 que atualmente não há orientação do quanto ele pode produzir de caixa d'agua, ficando muito 

141 subjetivo para quem analisa o projeto, e quem o está projetando. O senhor João de Carvalho 

142 Aceioly destacou que atualmente nenhuma lei traz a cota de soleira oficialmente, e portanto, 

143 tem dúvidas se vale a pena estar definida em lei. Sugeriu que a planilha oficial pudesse vir 

144 como anexo ou decreto, que pudesse constar, talvez, o coroamento fixo de cada bloco. E, a 

145 partir daí cada um solicita a sua cota de soleira e o Governo do Distrito Federal a fornece. O 

146 senhor Giulliano Magalhães Penatti concordou que a cota de soleira não esteja na lei, mas 
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,147 em outro documento, evitando assim maiores problemas se houver necessidade de adequação 

148 ao projeto. O Secretário Adjunto, Luiz Otavio Alves Rodrigues, observou que os locais que 

149 tenha o gabarito muito rígido, ou seja, que as normas urbanísticas já formatem a edificação, a 

150 exemplo, do Setor Bancário, W3, talvez pudesse fazer remissão para o Decreto, mas a ideia é 

151 não precisar consultar as PRs para buscar a informação, mas que isso de alguma forma o 

152 PPCUB possa abarcar, fazendo remissão a um Decreto, para colocar essas planilhas em 

153 Decreto. O servidor Cristiano Portilho adicionou que não há quase prédios a serem construídos 

154 na W3 sul, e que há basicamente três lotes, e esses croquis são frutos de levantamento e 

155 concordou que colocar dados na lei é complicado, e que talvez tivesse só a de coroamento. O 

156 senhor João de Carvalho Accioly frisou que um dos desafios é o caso das Quadras 500 Sul, 

157 similar ao da 500 Norte, só que menos impactante, que é justamente o subsolo, porque todo o 

158 térreo é pela W3, e há desnível entre a W3 e a W2, e que na própria planta de gabarito diz que 

159 o subsolo pode ser ocupado pelo terreno todo. Complementou que essa tipologia com a 

160 marquise do fundo dá acesso ao subsolo, e que a lei se contradiz, pois diz que o subsolo pode 

161 ocupar o terreno todo e tem construções onde não tem esse afastamento com essa marquise. 

162 Questionou se essas situações serão regularizadas. A servidora da Central de Aprovação de 

163 Projetos - CAP/SEGETH, Scylla Setsuko Guimarães, explicou que existem duas cotas de 

164 soleira, uma pela W2 e outra pela W3 para não acontecer o afloramento. E quando se adota 

165 uma única cota de soleira pelo nível mais alto pela W3 é quando tem o subsolo aflorando pela 

166 W2, o que não é aceitável, pois não atende a situação da galeria ao longo da via W2. Ao que o 

167 senhor João de Carvalho Accioly questionou se em algum momento diz que o subsolo pode 

168 ocupar 100%, mas não fala que é o subsolo totalmente enterrado, ou seja, tudo abaixo do 

169 térreo é subsolo. Em resposta a servidora Scylla Setsuko Guimarães respondeu que ele diz 

170 quando dá a cota de soleira. E que a cota de soleira é o nível de acesso do térreo, porque o 

171 desnível resultante entre a W3 e a W2 tem que ser resolvido internamente. O que as pessoas 

172 fazem e muitos fizeram, eu não sei por qual motivo, porque provavelmente não seguiram na 

173 cota de soleira da W2, foi nivelar pela W3, pelo nível mais alto e seguir até a W2. O servidor 

174 Ctistiano Portilho elucidou sobre a modificação do texto, o qual dispensava o pagamento de 

175 ONALT os lotes da via W3, assim, foi mudada para todos os lotes constados na planilha. 

176 Ainda, informou o recebimento de solicitação da Administração de Brasília com relação a 
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177 ampliação do uso para organizações religiosas, mas que a questão como a inclusão de que seja 

178 obrigatório tratamento acústico seria de escopo do IBRAM. A senhora Tânia Battella de 

179 Siqueira manifestou preocupação com a questão de uso no que diz respeito a faixa 500 pois 

180 entende que não deveria ser tratada isoladamente ou dissociadamente do comércio local 

181 porque a demanda é muito grande para determinados tipos de espaços maiores e uma suposta 

182 decadência do comércio da W3. Complementou que na W3 até hoje não foram permitidos 

183 alguns tipos de uso por uma única razão, pois causam grande impacto aos moradores da faixa 

184 300, e que lamentavelmente o sistema de controle tem sido bastante ineficiente. Destacou que 

185 gostaria de ter clareza quais são os tipos de usos permitidos atualmente comparativamente ao 

186 que está sendo proposto. Ao que o servidor Cristiano Portilho informou que os usos passíveis 

187 de se implantar no CRS: a) residências econômicas, comércio atacadista e varejista, que pela 

188 natureza fique deslocado dos setores comercial norte e sul, tais como comércio de peças de 

189 automóveis, oficinas mecânicas, excluindo lanternagem e comércio de materiais de construção 

190 e madeireiras e serraria, depósito de firmas comerciais, escritórios de firmas comerciais e 

191 industriais, comércio de características locais, no caso do setor comercial residencial norte. O 

192 Secretário Adjunto, Luiz Otavio Alves Rodrigues, relatou que esse Decreto precisa ser 

193 revisto, pois tem usos altamente impactantes que não fazem o menor sentido, inclusive 

194 urbanístico. A representante da Ordem dos Advogados do Brasil — OAB/DF, Janine Malta 

195 Massuda, observou que as questões de uso em geral não foram discutidas até então nesta 

196 Câmara Técnica. Ressaltou que a legislação anterior é extremamente arcaica e foge totalmente 

197 da nossa realidade e que o uso atual tem que ser amplamente discutido, até para debatermos as 

198 possibilidades e limitações. Questionou se irão adentrar posteriormente numa reunião 

199 específica sobre os usos regionalizados. Ao que a senhora Lídia Adjuto Botelho esclareceu 

200 que neste momento, estamos discutindo as planilhas, que tratam não somente de parâmetros, 

201 mas também de toda a parte inicial de preservação, características morfológicas, e tem os usos 

202 e parâmetros. Destacou que a metodologia utilizada será a de trabalhar as planilhas no Grupo 

203 Técnico, inclusive com reuniões abertas que acontecem as terças e quintas-feiras, e após trazer 

204 a este Fórum as questões de dúvidas, questionamentos e polêmicas para serem debatidas. O 

205 Secretário Adjunto, Luiz Otávio Alves Rodrigues, mencionou concordar com a proposta 

206 metodológica, pois é pouco produtivo discutirmos usos específicos setor por setor, sendo mais 
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207 efetivo o debate quando tivermos as propostas em geral com as planilhas de uso feitas pelo 

208 GT. Complementou que a questão dos usos deve ser estudada em conjunto, para que se haja 

209 uma visão integrada do CUB em relação as possibilidades de usos. A senhora Janine Malta 

210 Massuda ressaltou que-guando veio essa proposta do GT, a sua interpretação foi de que iriam 

211 discutir mais a definição' de parâmetros e que seriam trazidos à Câmara Técnica os 

212 levantamentos feitos para /discussões especificas, como aquelas feitas em relação ao Setor 

213 Bancário Norte, e que não ficou claro que as questões de uso seriam discutidas no âmbito do 

214 GT a trazidos apenas o-tesultado à Câmara Técnica, e acredita que deve ser regionalizado e 

215 tratado como cada ordem, pois é uma das coisas mais problemáticas em termos de discussão. 

216 Ao que o Secretário Adjunto, Luiz Otavio Alves Rodrigues, afirmou que a ideia ê que 

217 discutir uso de maneitia global assim como é na LUOS, para enxergarmos as cidades inteiras 

218 como lógica espacial e de:atividades. E que está sendo tratado nesta reunião são parâmetros de 

219 ocupação. Na sequência4bi retomada à apresentação e o senhor João de Carvalho Accioly 

220 observou que o primeiro. é taxa de ocupação, o segundo é afastamento e recuos, depois 

221 coeficiente, altura. O servidor Cristiano Portilho destacou que foi mantida da CRS e a altura, 

222 que é definida pela cota-de coroamento, tem o coeficiente de aproveitamento que é de 4, igual 

223 ao original. A servidora Scylla Setsuko Guimarães sugeriu a uniformização da taxa de 

224 ocupação, pois tem situações dificeis de calcular esse coeficiente e traduzi-lo em número, em 

225 valor. O senhor João de Carvalho Accioly solicitou deixar claro na nomenclatura a questão 

226 do subsolo, uma vez que está colocado no desenho ocupação de 100%, e pode trazer confusão 

227 em relação de onde é o subsolo, onde é o térreo, se pode ocupar 100%, quando ele aflora não 

228 pode. O Secretário Adjunto, Luiz Otavio Alves Rodrigues, ressaltou a necessidade de alinhar 

229 alguns conceitos com a LUOS. Complementou o que estiver abaixo da cota de soleira é 

230 considerado subsolo, independente se aflora ou não, apenas para efeito de conceituação, de 

231 terminologia. A servidora da DIPRE/SUPLAN, Rosângela Diniz Noblat, sugeriu que fosse 

232 utilizado como nota o seguinte: que se estiver abaixo da cota de soleira da W2 pode ter 100%, 

233 e o que estiver acima respeita o afastamento. O representante do Instituto de Arquitetos do 

234 Brasil - IAB/F, José Carlos Córdova Coutinho, destacou que não tem como ser tão rígidos 

235 em relação se é térreo ou subsolo, pois temos casos diversos, a exemplo das Lojas Riachuelo 

236 na W2. Sugeriu considerar a W3 como referência principal e a W2 uma consequência, porque 
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237 é uma declividade e nesse caso cabe a solução arquitetõnica. Ainda propôs pela formulação de 

238 um plano de revitalização da W3. O Secretário Adjunto, Luiz Otavio Alves Rodrigues, 

239 observou que é importante garantir essa interface do publico e do privado, ou seja, assegurar 

240 que a pessoa chegue na W2 no nível da grade e chegue na W3 no nível da grade. A servidora, 

241 Rosângela Diniz Noblat, destacou que nesses casos é coeficiente máximo. O senhor João de 

242 Carvalho Accioly observou não saber como vai ser daqui para frente porque depósito vai ser 

243 computado, mas como é uma situação consolidada, os problemas serão menores, e que talvez 

244 haja uma frustação da proposta de revitalização da W3, que tratava das quadras 500. 

245 Complementou que não há nada inovador que estimule tal revitalização, e o que está sendo 

246 proposto é um ajuste na norma já existente, pois a partir de agora o depósito será computado. 

247 O senhor José Carlos Córdova Coutinho complementou que a solução definitiva para a W3 

248 será um projeto radical de reprojetação, sendo necessário incluir critérios que unifiquem a W3 

249 Sul e Norte, pois é parte estrutural do Conjunto Urbanístico de Brasília. Ao que o Secretário 

250 Adjunto, Luiz Otavio Alves Rodrigues, respondeu que nesse momento não temos condições 

251 de repensar radicalmente a W3 e criar uma nova proposta porque tem uma série de edificios já 

252 consolidados. Ao que a senhora Tânia Battella de Siqueira sugeriu discutir a proposta junto 

253 com as questões de uso. O senhor José Carlos Córdova Coutinho ressaltou que a solução 

254 definitiva terá que ser de médio a longo prazo através do replanejamento da W3; porém fica o 

255 registro dessa necessidade. Complementou que essa discussão deverá que acontecer o quanto 

256 antes, ainda nessa gestão, pois será uma discussão ampla com a comunidade, as entidades de 

257 classe e demais forças da opinião pública. A senhora Lídia Adjuto Botelho observou que essa 

258 proposta já está inserida na planilha para discussão, e que ela não saiu meramente das 

259 reflexões do GT e da Coordenação de Preservação, mas é fruto de diagnósticos feitos em 2009 

260 e que foram feitas compatibilizações das proposições advindos do concurso nacional de ideias. 

261 O senhor João de Carvalho Accioly destacou que houve a incorporação da flexibilização de 

262 uso proposta pelo primeiro colocado no concurso, mas que as demais propostas em termos de 

263 gabarito não foram incorporadas. A que a senhora Lídia Adjuto Botelho respondeu que 

264 houve resistência pela incorporação das propostas nas audiências públicas. O Secretário 

265 Adjunto, Luiz Otavio Alves Rodrigues, revelou que há grande resistência em relação a 

266 permitir usos de escritório, pequenos serviços no Lago Sul, Lago Norte e Park Way. Informou 
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267 que a CODEPLAN fez uma pesquisa e verificou que a maioria dos moradores do Lago Norte, 

268 por exemplo, são favoráveis aos usos. A senhora Tânia Battella de Siqueira ressaltou que 

269 entregou um documento, que é parte da avaliação do que foi disponibilizado para a última 

270 Audiência Pública do PPCUB e que gostaria que fosse disponibilizado aos representantes e 

271 anexado a presente ata para leitura e contribuições. Ao que o Secretário Adjunto, Luiz Otavio 

272 Alves Rodrigues, entregou o documento para a área técnica e solicitou que à Assessoria de 

273 Órgãos e Colegiados — ASCOL o encaminhasse a todos os participantes. Em seguida, passou a 

274 coordenação dos trabalhos a senhora Lídia Adjuto Botelho, para cumprir outra agenda. O 

275 senhor João de Carvalho Accioly propôs baixar esse coeficiente de quatro para três, retirar o 

276 afastamento do fundo porque a maior parte já está construída, e aos estacionamentos que são 

277 perpendiculares, serem longitudinais, e ai sim, fazer calçada para fora do lote com uma 

278 marquise. Finalizando sua participação na reunião, o Secretário Adjunto, Luiz Otavio Alves 

279 Rodrigues, informou que o esse projeto já existe e poderá ser apresentado a Câmara Técnica e 

280 que a intenção é requalificar o espaço, independente do gabarito. A servidora Rosângela 

281 Diniz Noblat pontuou que deve ser pensada a possibilidade de a W2 ser usada como acesso 

282- com duas frentes para a W3 e W2, porque assim terá uma revitalização completa. O senhor 

283 Giulliano Magalhães Penatti sugeriu que fossem realizadas simulações com alteração de 

284 altura, até porque a altura não está tombada. A servidora Scylla Setsuko Guimarães destacou 

285 que a Portaria 166/2016 fala que a altura está uniformizada por bloco e quatro andares. A 

286 senhora Lídia Adjuto Botelho informou que a altura máxima é definida pela cota de 

287 coroamento, e que não colocamos número de pavimentos e nem define altura. Ao que a 

288 servidora Scylla Setsuko Guimarães frisou que há a necessidade de se aplicar a Portaria 

289 166/2016 e a 68/2012, pois a última estipula o número de pavimentos em todo o entorno de 

290 Brasília e área tombada e do Plano Piloto, e que além dessas, temos que atender, também, a 

291 LUOS. A senhora Lídia Adjuto Botelho destacou que para o cumprimento da pauta da 

292 reunião de hoje, faltou abordar a questão dos entre blocos e dos estacionamentos. Ressaltou 

293 que são pontos importantes que demandam discussões amplas, razão pela qual, solicitou aos 

294 representantes desta Câmara Técnica fazerem uma avaliação do material apresentado e 

295 trazerem contribuições para a próxima reunião para que seja mais produtiva. Ainda, que o 

296 documento protocolado pela senhora Tânia Battella de Siqueira será disponibilizado a todos. 
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297 Em seguida, passou ao Item 2. Assuntos Gerais. Não houve assuntos nesse item. Item.3. 

298 Encerramento. A senhora Lídia Adjuto Botelho agradeceu a presença de todos e deu por 

299 encerrada a reuriião. 

300 

301 

302 
303 
304 
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