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ATA DA 34 REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DO PLANO DE PRESERVAÇÃO 
DO CONJUNTO URBANISTICO DE BRASÍLIA — PPCUB 

1 Às quinze horas do décimo primeiro dia do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete, 

2 no SCS, Quadra 06, Bloco A, 2° Andar, Sala de Reuniões — Edifício Sede da SEGETH, foi 

3 aberta a 34' Reunião da Câmara Técnica do Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de 

4 Brasília — PPCUB, coordenada pelo Secretário Adjunto, Luiz Otavio Alves Rodrigues, que contou 

5 com a presença dos técnicos do Grupo de Trabalho — GT da SUPLAN, instituído por meio de Portaria 

6 n° 15, de 23/02/2016, bem como de representantes da sociedade civil advindos do CONPLAN e do 

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

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

9 Continuidade — setores SCRS/EQS 500/SHGS; 1.4. Continuidade Parâmetros Urbanísticos de 

10 Preservação - Setor Comercial Residencial Sul — SCRS, Entrequadras Sul - EQS 500/ Setor 

11 de Habitações Individuais Geminadas Sul — SHGS. 2. Assuntos Gerais; 3. Encerramento. Item 

12 1. Ordem do dia: 1.1. Abertura dos trabalhos: O Secretário Adjunto, Luiz Otavio Alves 

13 Rodrigues, iniciou aos trabalhos saudando a todos. Passou imediatamente ao Subitem 1.3.  

14 Continuidade — setores SCRS/EQS 500/SHGS: Quando o servidor da Diretoria de 

15 Preservação — DIPRE/SUPLAN, Cristiano Portilho deu continuidade à apresentação da 

16 planilha 1 da APS, na parte que trata dos lotes tipo B. Antes, porém, mostrou a simulação 

17 feita dos lotes 500 com o coeficiente 3, conforme solicitado pelo senhor João Accioly na 

18 última reunião. O representante do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Distrito 

19 Federal — SINDUSCON/DF, João de Carvalho Accioly, destacou que esse coeficiente 

20 constava na norma com a obrigação mínima de construção dessa frente para a W3, com 

21 marquise e até doze metros de profundidade, e que geralmente os quatro módulos ficam 

22 voltados para a parte de trás. A servidora da Central de Aprovação de Projetos - 

23 CAP/SEGETH, Scylla Setsuko Guimarães, explicou que o coeficiente quatro apareceu no 

24 resultado do concurso que teve para a W3, e que na época a Secretária fez um apanhado de 

25 tudo e elaborou uma minuta de lei com esse coeficiente máximo, que significa que quando 
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26 não puder ser alcançado será feito os vazios e tantar alcançar o máximo, ou então, ter o uso no 

27 subsolo, como está permitido atualmente no código novo. Ao que senhor João de Carvalho 

28 Accioly acrescentou que não ve problema em manter coeficiente quatro. O representante do 

29 Instituto de Arquitetos do Brasil, José Carlos Coutinho, observou que falar de número de 

30 pavimentos é absolutamente secundário, pois há artifícios que são usados para burlar esse 

31 número de pavimentos, variação de pé direito, entre outros. Acrescentou que a referência 

32 básica é altura, e que em relação a quantos pavimentos colocar dentro dessa altura é problema 

33 do projeto, do licenciamento e do Habite-se. Complementou que o fundamental é manter a 

34 harmonia na marquise e estar atentos para evitar abusos porque pequenas variações sempre 

35 vão haver, mas que são desprezíveis no conjunto. O Secretário Adjunto, Luiz Otavio Alves 

36 Rodrigues, ressaltou que o fato de colocar um coeficiente máximo de quatro vai atender 

37 eventualmente as condições onde haja maior diferença de topografia entre a W3 e a W2. 

38 Destacou que vale a pena manter um coeficiente que permita todas, do que limitar por 

39 exemplo a possibilidade desses que poderiam eventualmente atingir quatro. A servidora 

40 Scylla Setsuko Guimarães frisou que se tem o coroamento e o afastamento, teoricamente 

41 com dois parâmetros urbanísticos se consegue fazer a análise do projeto e permitindo fazê-lo 

42 dentro dos parâmetros de uso e ocupação do solo. O senhor João de Carvalho Accioly 

43 acrescentou que são temas dificeis de serem tratados, e que, portanto, o PPCUB poderia trazer 

44 algum indicativo de solução. Ao que o Secretário Adjunto, Luiz Otavio Alves Rodrigues, 

45 esclareceu que a discussão é até que ponto o PPCUB desenharia o formato da volumetria das 

46 edificações da W3. Sugeriu um dispositivo geral para toda a lei permitindo a possibilidade do 

47 uso acima da cota de coroamento para casas de máquinas, áreas técnicas, caixa d'água, 

48 reservatório. O servidor Cristiano Portilho questionou como convencer o interessado a 

49 seguir a linha de coroamento, se seria dando três metros de afastamento como contrapartida. 

50 Ao que a servidora Scylla Setsuko Guimarães explanou que atualmente não há essa opção, e 

51 tem que seguir a cota de coroamento, e se quiser fazer uma reforma, se tiver formato de 

52 caminhãozinho, terá que fazer o nivelamento pela parte mais alta. O senhor João de 

53 Carvalho Accioly acrescentou a questão de atender à necessidade de ventilação e iluminação, 

54 algo que vem sendo discutido na LUOS e no COE sobre o prisma. Ao que Secretário Adjunto, 

55 Luiz Otavio Alves Rodrigues, acrescentou que dependendo do entendimento que tiverem o 
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56 prisma sempre será fechado. A servidora Scylla Setsuko Guimarães informou que o GT do 

57 Código de Edificações trará novidades na próxima reunião sobre o prisma. Revelou sua 

58 preocupação em relação a marquise de dois para a W2 e questionou se seria possível 

59 quantificar quantos estão realmente construidos sem respeitar o afastamento de três. Ao que o 

60 Secretário Adjunto, Luiz Otavio Alves Rodrigues, complementou que é necessário fazer um 

61 levantamento, percorrendo a W3 Sul e observando todas essas relações de marquise com 

62 coroamento, qual é a frequência, qual seria a mediana dessa relação entre altura da marquise 

63 para W3 e altura do coroamento. Verificar essa mesma situação também na W2, ou seja, fazer 

64 um levantamento da situação fática com o máximo de informações para que possamos ter 

65 mais subsídios para tomada de decisões. O senhor João de Carvalho Accioly sugeriu que 

66 nesse levantamento fosse observado, também, os becos entre os blocos, bem como sua 

67 abertura. Ao que o Secretário Adjunto respondeu que salvo engano, a norma permite essas 

68 aberturas que dará a possibilidade de dinamizar esses becos. A servidora Scylla Setsuko 

69 Guimarães trouxe a questão do poço de ventilação, pois a norma não traz isso claramente, e 

70 se a Norma de Uso e Ocupação do Solo não permite a aprovação, o Código não poderá fazer a 

71 aprovação. Complementou que Código não traz ada sobre tipo de uso e ocupação, nem a 755. 

72 O senhor João de Carvalho Accioly observou que levantou na LUOS a possibilidade do 

73 poço inglês para fora da área tombada, lotes com cem por cento de ocupação ou projeções 

74 poderem ter o avanço de um metro do poço inglês. O Subsecretário, Luiz Otavio Alves 

75 Rodrigues, ressaltou que após conclusão do levantamento, as discussões do gabarito da W3 

76 Sul serão retomadas. A representante da Sociedade Civil, com notório saber nas políticas 

77 transversais do DF, Tânia Battella de Siqueira questionou sobre o que foi discutido e anuído neste 

78 grupo em relação ao uso do solo e, também, quais os setores já tratados. Complementou que na 

79 reunião anterior foi verbalizado que ainda não tinha sido definido ou discutido nada sobre o uso do 

80 solo, entretanto ao fazer a leitura de ata que cita a Quadra 901, ficou em duvidas. O senhor João de 

81 Carvalho Accioly observou que para a Quadra 901 foi apresentada uma proposta genérica e 

82 por regiões com usos predominantes, e que está iniciando as discussões das PURPs nas 

83 planilhas e em usos específicos de cada quadra. Destacou que a única indicação para a Quadra 

84 901 Norte foi a de que seguiria o mesmo padrão de todas as 900, tanto Sul como Norte. Ainda 

85 que foi trabalho as PURP's do Setor Bancário, Setor de Autarquias e dando inicio as 
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86 discussões da W3. a Secretário Adjunto, Luiz Otavio Alves Rodrigues, complementou que 

87 terão uma reunião para -tratar de usos de uma maneira mais geral e especifica. Recomendou 

88 que antes desta reunião,-  seja elaborado material semelhante ao da LUOS e repassado aos 

89 membros desta Câmara Técnica, com objetivo de trazerem contribuições específicas sobre às 

90 áreas de preservação, às • regiões, etc. O servidor Ctistiano Portilho observou que mais 

91 adiante retomará as planilhas do Setor Bancário e Autarquias. Em continuidade à 

92 apresentação, ressaltou que o lote original está sendo recortado e chegaria próximo da W3 e 

93 passando na W2, e o espaço vira praça, porque na prática poderia ter edificação até lá na 

94 frente. Ao que o Secretário Adjunto, Luiz Otavio Alves Rodrigues, destacou que na verdade 

95 não vira uma praça, mas um lote com uma taxa de ocupação muito restrita, de maneira que 

96 tenha que se tratar() restante da área que não é ocupada como se fosse praça, mas não é praça, 

97 ele continua uma unidade imobiliária. A senhora Tânia Battella de Siqueira frisou que a 

98 questão de ocupação -yai ficar diferente do que está hoje, porque será feito um 

99 desmembramento, e a Oupação tanto quanto o uso serão completamente diferenciados. 

100 Propôs que não se discuta a tipologia independente do uso, porque vai desvirtuar, pois uma 

101 coisa é ter praça e no subsolo ter garagem, onde se mantém a unidade da faixa residencial. 

102 ininterrupta onde é residencia, outra coisa, é permitir algum tipo de atividade comercial onde 

103 hoje não tem, é completamente diferente. Destacou ainda que não acha viável incluir mais 

104 usos na W2 e W3. Em resposta, o Secretário Adjunto, Luiz Otavio Alves Rodrigues, disse 

105 que a relação das atividades que há na W3 com a possibilidade de um uso no espaço será 

106 muito pequena. O senllor José Carlos Córdova Cantinho destacou que nas entrequadras já 

107 existe uma área de estacionamento arborizado, e acredita ser uma obra caríssima e 

108 desnecessária porque existem outras opções de estacionamento, praça é o que não falta área 

109 verde dos dois lutos da W3. Complementou que mais uma praça será mais um elemento 

110 exigindo manutenção e talvez abrigo de moradores de rua. Ainda, que ao ser ver não há 

111 necessidade de criar mais um item de investimento da despesa onde ele não é necessário, não 

112 está sendo exigido e ainda vai se criar um cruzamento entre a W2 e as vias de penetração nas 

113 quadras, que não existe hoje. O Secretário Adjunto, Luiz Otavio Alves Rodrigues, 

114 esclareceu que está sendo proposto é desmembrar esse lote em dois, porém ao dividi-lo temos 

115 duas possibilidades: criar um lote de estaciomento, o que não faz sentido, ou permanecer com 
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116 o estacionamento já existente sendo necessário desafetar toda a área, diminuir o lote e toma-la 

117 a área pública. Complementou que a proposta é manter o estacionamento, porém, ao invés de 

118 ter o carro no solo, ele no subsolo, dando o solo ao pedestre. A senhora Tânia Battella de 

119 Siqueira sugeriu que se mantenha o lote para a Escola Parque, que poderá ser edificada um 

120 dia, complementando o sistema de saúde complementar. Ao que o Secretário Adjunto, Luiz 

121 Otavio Alves Rodrigues respondeu que farão consulta à Secretaria de Educação para analisar 

122 a viabilidade, porém, acrescentou que pela ocupação atual da Escola Parque se deduz que o 

123 lote não é necessário ter esse tamanho. Inclusive de aumentar eventualmente algum parâmetro 

124 de ocupação ou de coeficiente. A senhora Tânia Battella de Siqueira esclareceu que não 

125 discorda de se fazer ajustes, porém, é contra a inserção de atividades que são diferentes das 

126 previstas e que irão gerar ainda mais movimentação de veículos onde hoje não tem. Com  

127 relação ao tamanho e a possibilidade de redução do lote cabe à Secretaria de Educação decidir 

128 se prejudica ou não o projeto da Escola Parque. O Secretário Adjunto, Luiz Otavio Alves 

129 Rodrigues ressaltou que estamos vivendo uma degradação de várias áreas públicas que o 

130 Estado não tem conseguido manter, e que uma alternativa é a parceria público-privada, que 

131 deve beneficiar a população, e não o Estado ou o interessado. Citou que o governo já esta 

132 adotando essa parceira em alguns casos, a exemplo do Parque' da Cidade. A senhora Tânia 

133 Battella de Siqueira explanou que é preciso analisar o projeto por inteiro, que não é possível 

134 analisar o comércio da W3 isolado do comércio local, bem como, tentar viabilizar a W3 

135 isoladamente permitindo atividades que atualmente não foram permitidas. Ao que o 

136 Secretário Adjunto, Luiz Otavio Alves Rodrigues, acrescentou que eles têm que ser 

137 estudados de maneira coordenada. E encaminhou que as discussões relativas a W3 deverá ser 

138 ainda mais abrangente a partir dos levantamentos que serão realizados pela equipe técnica em 

139 relação ao coroamento, parâmetros, Entrequadras, Quadras 700, tratando de todos os aspectos 

140 relativos a W3, de forma a contemplar todos os lados. Passou, em seguida, ao Subitem 1.4. 

141 Continuidade Parâmetros Urbanísticos de Preservação - Setor Comercial Residencial Sul — 

142 SCRS, Entrequadras Sul - EGS 500/ Setor de Habitações Individuais Geminadas Sul — SHGS: 

143 O servidor Cristiana Partilho apresentou a AP2, UP2 das 700, que são as casas da Asa Sul, 

144 SHIGS, sendo a PURP n° 42. A senhora Tânia Battella de Siqueira questionou qual o 

145 posicionamento da Secretaria quanto ao Projeto de Lei de emenda à Lei Orgânica n° 57/2016 
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146 que alteram os artigos 314, 315, 318, 321 e 326, que tratam de questões também do PPCUB. 

147 Em resposta o Secretário Adjunto afirmou que na próxima reunião trará um posicionamento. 

148 Em continuidade à apresentação o servidor Cristiano Portilho relatou que na SHIGS a altura 

149 permitida é de sete metros, e a proposta do PPCUB pela NGB 040/87 a altura é de sete 

150 metros, e posterior a ela houve a Lei 1903/98 que permitiu a construção de um volume 

151 superior. Portanto, o hem 6 passa a ter a seguinte redação: "a altura máxima da edificação 

152 incluindo cumeeira, sete metros a partir da cota de soleira fornecida pela Administração 

153 Regional excluindo caixa d'água e outros compartimentos do conjunto arquitedinico chia 

154 altura não ultrapasse a distância das fachadas frontal e posterior." Explicou que estão 

155 deixando um limite para oito metros e meio, dando a possibilidade de que haja a cobertura 

156 acima do segundo pavimento. A servidora Scylla Setsuko Guimarães explicou que os 

157 pavimentos podem ser mais baixos, e que estão limitados pela Portaria 166. Complementou 

158 que foi colocada a cobertura, porém, a alteração da NGB permite caixa d'água e 

159 compartimentos acima dos sete metros, mas não especifica em quais compartimentos. Ao que 

160 o servidor Cristiano Pontilho acrescentou que foi permitida uma porcentagem de 15% para 

161 que houvesse uma escada ou o acesso a caixa d'água. O representante da Agência de 

162 Desenvolvimento do Distrito Federal - TERRACAP, Giulliano Magalhães Penatti, questionou se 

163 seria permitido o beiral nos lotes ou continuaria vedado. Ao que o Secretário Adjunto, Luiz 

164 Otavio Alves Rodrigues, respondeu que não há permissão, pois os lotes têm cem por cento, e 

165 o beiral entraria na área pública. Acrescentou que é proibido inclusive pelo Código Civil, O 

166 senhor Giulliano Magalhães Penatti destacou que existem elementos que podem estar fora 

167 do lote, e que já existem muitas casas na Asa Sul já construídas com o beiral para fora do lote, 

168 e que o Estado não consegue fiscalizar, e questionou se não seria o momento de permitir isso. 

169 Ao que o Secretário Adjunto Luiz Otavio Alves Rodrigues esclareceu que não seria a pessoa- 

170 mais indicada para travar essa discussão, pois nesse aspecto é conservador, e que ainda não 

171 foi discutido com a área técnica. O senhor José Carlos Córdova Coutinho acrescentou que 

172 a de se considerar que não é a casa individualmente, mas são conjuntos e tem que se manter a 

173 unidade do conjunto. O Secretário Adjunto Luiz Otavio Alves Rodrigues acrescentou que 

174 nesse caso deve-se manter o desenho das residências. A servidora Scylla Setsuko Guimarães 

175 informou que nunca foi aprovado como conjunto. A senhora Tânia Battella de Siqueira 
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176 acrescentou que importante manter a tipologia do conjunto. O senhor João de Carvalho 

177 Accioly disse concordar plenamente e colocou como um grande desafio a mobilização da 

178 sociedade e moradores no sentido de sensibilizá-los para que se criasse um padrão e todos se 

179 adequassem a ele. Ao que o Secretário Adjunto, Luiz Otavio Alves Rodrigues destacou que 

180 se deve manter os sete metros de coroamento, juntamente com a possibilidade de subir para as 

181 áreas técnicas. O senhor João de Carvalho Accioly explanou que o coeficiente deveria ser 

182 dois, independente de ter que fazer o foço interno. A servidora Scylla Setsuko Guimarães 

183 acrescentou que as garagens não entravam no cálculo, se constrói quase cem por cento, e a 

184 área computável é 1.8, portanto, as garagens sempre foram descontadas, então, com o 

185 coeficiente 2 se aproxima. O senhor João de Carvalho Accioly informou que não sabia, pois 

186 garagem é computável em casas, residências. Ao que a servidora Scylla Setsuko Guimarães 

187 complementou que o serviço de cálculo da Administração de Brasília sempre descontou as 

188 garagens. O senhor João de Carvalho Accioly respondeu que o Código novo excepcionaliza 

189 residência unifamiliar, portanto, se passar a computar o coeficiente deveria ser 2. O Secretário 

190 Adjunto, Luiz Otavio Alves Rodrigues, informou que não podem aceitar isso regra ou 

191 norma, e que os casos irregulares deverão ser discutidos para ver se cabe compensação 

192 urbanística, por exemplo, ou condição diferente ou até mesmo uma punição, porque já foi 

193 descumprido. A senhora Tânia Battella de Siqueira informou que não estão tratando de 

194 regularizar o ilegal. O Secretário Adjunto, Luiz Otavio Alves Rodrigues, esclareceu que 

195 caso das 700 não precisa ter tratamento único, dando o coroamento ou cem por cento, 

196 naturalmente já se configura os conjuntos pela cota e cada um fará sua casa seguindo tal 

197 volumetria, não precisando ter um tratamento de fachada uniforme. A servidora Scylla 

198 Setsuko Guimarães apontou que na Portaria dá a entender que em algum momento a caixa 

199 d'água está incluída e em outros não está, ou seja, não está claro. Ao que o Secretário — 

200 Adjunto, Luiz Otavio Alves Rodrigues, respondeu que - é 'possível esclarecer o caso no 

201 IPHAN e chegar a uma solução de sete metros, bem como uma área menor longe das 

202 fachadas. Acrescentou que dois e meio seria suficiente para resolver a questão técnica de 

203 caixa d'água. A servidora Scylla Setsuko Guimarães sugeriu retirar do texto a palavra 

204 cobertura. O senhor João de Carvalho Accioly sugeriu excluir caixa d'água, e colocar uma 

205 observação de que a caixa d'água vai ter que respeitar afastamento e chegar ao máximo a uma 
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206 determinada quantidade, colocando também o que seria o regramento da caixa d'água, bem 

207 como, também, do coeficiente 1.8 virar 2 Em resposta, o Secretário Adjunto, Luiz Otavio 

208 Alves Rodrigues, esclareceu que o 2 é impossível, a não ser que faça subsolo, pois tem que 

209 fazer um prisma para poder ventilar a área de cima. A servidora Scylla Setsuko Guimarães 

210 manifestou preocupação técnica no sentido de passar o coeficiente de 1.8 para 2, e talvez 

211 tenha que colocar coeficiente básico e máximo, pois o atual é 1.8, e quer estão sendo 

212 conservadores nesse ponto de trazer toda a norma atual como está. O senhor Giulliano 

213 Magalhães Penatti concordou que deva ter coeficiente básico e o máximo, para dar inicio a 

214 questão de outorga. Após debate, o servidor Cristiano Portilho informou que colocou a 

215 observação dos dois metros e meio de afastamento com relação às fachadas. Ao que a 

216 servidora Scylla Setsuko Guimarães questionou se mantiveram os sete mais dois e meio, o 

217 que foi respondido que sim. Complementou ainda, que é importante uniformizar as planilhas. 

218 O Secretário Adjunto, Luiz Otavio Alves Rodrigues, sugeriu excluir para depois avaliarem 

219 qual é o teto e o parárneteê. O servidor Cristiano Portilho explicou que tinha essa observação 

220 nos lotes de Escola Classe 705 e 707, Lote A, quanto à altura que foi colocada numa reunuião 

221 do Grupo de Trabalho, atualizando com a relação a essa Lei Complementar 851, que diz que a- 

222 construção de cobertura?sobre áreas esportivas e recreativas localizadas em estabelecimento 

223 de ensino devem obedecer a legislação específica. A senhora Tânia Battella de Siqueira 

224 questionou qual é a altura. Ao que o Secretário Adjunto respondeu que é 12 metros por causa 

225 do ginásio e quadra coberta. A senhora Tânia Battella de Siqueira enfatizou que o que 

226 define a volumetria é a-cobertura, e que está quase o dobro do volume desse espaço. Ao que o 

227 Secretário Adjunto, Luiz Otavio Alves Rodrigues, explicou que após alguns estudos chegou- 

228 se a conclusão de que.  a altura de treze metros seria uma altura suficiente e razoável para 

229 acomodar uma quadra polivalente. Acrescentou que não vê problemas, pois seria apenas para 

230 esse equipamento, a escola continuaria com a sua altura de sete metros. Complementou que 

231 oito metros e meio é uma altura que a Portaria 166 do IPHAN considerou adequada para as 

232 Quadras 700, e se manterem os oito metros e meio para as escolas e para os equipamentos 

233 públicos dão a possibilidade de fazerem dois pavimentos. A senhora Tânia Battella de 

234 Siqueira enfatizou que estão tratando de alterar a cota que está vigente, portanto, deve haver 

235 uma razão justificada para permitir mais um pavimento. Acrescentou que estão tratando de 
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236 uma área tombada, e não de uma área em que a cota de coroamento pode ser livre dependendo 

237 do projeto do profissional. O senhor João de Carvalho Accioly rebateu que não estão se trata 

238 de ser livre, esclareceu que estão tentando discutir uma altura que dê uma qualidade 

239 conforto para o ambiente interno. O Secretário Adjunto, Luiz Otavio Alves Rodrigues 

240 acrescentou que no caso de residência privada estão restringindo aquilo que o IPHAN 

241 determinou de oito e meio, e que estarão baixando para sete. A servidora Scylla Setsuko 

242 Guimarães destacou que está sendo determinado nove e meio, pois são sete mais dois e meio. 

243 A senhora Tânia Battella de Siqueira explicou que os dois e meio não foi estabelecido, e 

244 que não ficou definido nove e meio. Ao que o Secretário Adjunto Complementou que ficou 

245 definido sete e a possibilidade de um uso que ainda será discutido. O senhor João de 

246 Carvalho Accioly explicou que atualmente o gabarito é sete, excluindo caixa d'água, e que 

247 depois será discutido quanto a mais se permitiria para caixa d'água. Ao que o Secretário 

248 Adjunto, Luiz Otavio Alves Rodrigues esclareceu que estão restringindo um pouco mais 

249 pelo fato de serem residências privadas, unifamiliares, e que o fato de um equipamento 

250 público exigir instalações, pé direito mais confortável é porque são salas de aula e de múltiplo 

251 uso portanto, os sete metros já permitem dois pavimentos, e os dois pavimentos gara o 

252 equipamento público com esse tipo de atividade fica mais confOrtável se mantiverem os oito e 

253 meio que o 1PHAN propõe na sua Podaria. A senhora Tânia Battella de Siqueira questionou 

254 em que o IPHAN se baseou para propor oito e meio. Em resposta o Secretário Adjunto disse 

255 que foi baseado na paisagem. A senhora Tânia Battella de Siqueira ressaltou que não há 

256 nenhuma justificativa técnica para passar de sete para oito e meio. O senhor João de 

257 Carvalho Accioly destacou que dentro desse aspecto dos sete metros permitindo dois 

258 pavimentos, mesmo que seja sete metros e a taxa de ocupação de 30%, teoricamente, um 

259 coeficiente de aproveitamento ponto seis estaria coerente com a morfologia e a volumetria já 

260 prevista hoje na norma. O Secretário Adjunto Luiz Otavio Alves Rodrigues complementou 

261 que oito e meio é permitido visando mais conforto a possibilidade dos dois pavimentos. A 

262 senhora Tânia Battella de Siqueira observou que o importante é preservar a morfologia da 

263 cidade. Ao que o Secretário Adjunto ressaltou que não haverá mudança morfológica das 

264 Quadras 700 se alterarem de sete metros para oito e meio. Acrescentou que boa parte dos 

265 equipamentos existentes já devem estar nos oito e meio considerando' õs 'telhados. A sei-vidora 
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266 Scylla Setsuko Guimarães revelou das dificuldades em aprovar castelo d'água quando não 

267 vem previsto que pode ser acima dessa altura da edificação, porque falamos de 7 metros a 

268 altura máxima, ao mesmo tempo não se permite mais nada. O Secretárib Adjunto Luiz 

269 Otavio Alves Rodrigues observou que a quadra coberta esta extrapolando para treze metros. 

270 O senhor João de Carvalho Accioly informou que se a volumetria da quadra coberta causar 

271 alguma interferência na questão do tombamento, existem diversas soluções para resolver 

272 altura, se ficar no sete ou no oito e meio, afunda-se o piso um metro, um e meio ou dois e 

273 mantém. A senhora Tânia Battella de Siqueira questionou que se há solução técnica para 

274 preservar a morfologia que foi prevista, porque não pensamos com este raciocínio e não 

275 trabalhamos nesse sentido. Ao que o Secretário Adjunto, Luiz Otavio Alves Rodrigues, 

276 respondeu que a solução técnica precisa ser economicamente viável no caso de equipamento 

277 público. A senhora Tânia Battella de Siqueira observou que pode ser economicamente 

278 inviável circunstancialmente, pois estamos trabalhando com uma área tombada que 

279 supostamente é para muitas gerações, e que o Plano não para para imediato. O Secretário 

280 Adjunto, Luiz Otavio Alves Rodrigues, ressaltou que para a área tomabada ser sustentável e 

281 viável para várias gerações precisa se viabilizar, também, economicamente. A senhora Tânia 

282 Battella de Siqueira acrescentou que se for para viabilizar economicamente terá que 

283 raciocinar enquanto negócio. O Secretário Adjunto, Luiz Otavio Alves Rodrigues, destacou 

284 que se trata de dinheiro público que é investido numa escola para trazer retomo público. O 

285 senhor João de Carvalho Accioly ressaltou que como os terrenos são relativamente grandes, 

286 e que a partir do momento que se define determinada cota de soleira, e os sete metros são a 

287 partir da cota de soleira, e teoricamente se implantar a quadra no nível no solo, mas uma parte 

288 mais baixa do lote, consegue-se manter os sete metros a partir da cota de soleira e o teto mais 

289 alto. O Secretário Adjunto, Luiz Otavio Alves Rodrigues, respondeu que em alguns casos é 

290 possível, mas que dificilmente será possível viabilizar em todos eles. Acrescentou que a 

291 questão da acessibilidade, do custo e do investimento que se faz no equipamento público é tão 

292 relevante quanto manter uma determinada altura na cidade, e que devem estar no bojo dessas 

293 discussões. Ressaltou que a de se considerar a história, mas também, os aspectos: de quem 

294 esta usando esse espaço e por qual motivo, tipo de atividade, quais são os investimentos que 

295 isso implica, ou o que é permitido ou proibido. 
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296 O senhor João de Carvalho Accioly observou que toda a preservação de edificio ou de 

297 espaço demanda um determinado custo extra, e que a consciência desse custo à sociedade é 

298 que às vezes é um trabalho de educação que precisa ser feito para toda a população do Brasil, 

299 e no caso de patrimônio mundial deveria ser dividida, inclusive, pelo mundo inteiro. 

300 Complementou que se o custo de uma quadra poliesportiva para preservar a cidade é mais 

301 caro numa cidade do que em outra, a conta tem que ser dividida por todos, e o trabalho de 

302 educar, de ir buscar esse recurso extra é um desafio que deve ser encarado por todos, mas 

303 principalmente pelos gestores. O Secretário Adjunto Luiz Otavio Alves Rodrigues ressaltou 

304 que a discussão é exatamente essa, do que está preservado ou o que não está preservado ou até 

305 que ponto, até que medida um determinado valor deve preponderar sobre o outro. Destacou 

306 que nesta Câmara Técnica estão sendo discutidos quais são os valores e em que medida esses 

307 valores devem ou não ser preservados, e que ainda não chegamos nesse patamar. Em seguida, 

308 passou ao Item 3. Assuntos Gerais: Não houve assuntos nesse item. Item 4. Encerramento: 

309 Não havendo mais discussões e debates, o Secretário Adjunto de Estado da Secretaria de 

310 Gestão do Território e Habitação — SEGETH, Luiz Otavio Alves Rodrigues, agradeceu a 

311 presença de todos e encerrou a reunião. 

LUIZ OTA IO A IV RODRIGUES 
cretári djunto 
SE H 
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