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ATA DA 36 REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DO PLANO DE PRESERVAÇÃO 
DO CONJUNTO URBANISTICO DE BRASÍLIA PPCUB 

1 Às quinze horas do décimo sétimo dia do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete, no 

2 SCS, Quadra 06, Bloco A, 2° Andar, Sala de Reuniões — Edificio'  Sede da SEGETH, foi 

3 aberta a 36a Reunião da Câmara Técnica do Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de 

4 Brasília — PPCUB, coordenada pelo Secretário de Estado da Secretaria de Gestão do 

5 Território e Habitação — SEGETH, Thiago Teixeira de Andrade, que contou com a presença 

6 dos técnicos do Grupo de Trabalho — GT da SUPLAN, instituído por meio de Portaria n° 15, 

7 de 23/02/2016, bem como de representantes da sociedade civil advindos do CONPLAN e do 

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

9 constantes da pauta a seguir transcrita: I. Ordem do dia: L1. Abertura dos trabalhos; 1.2. 

10 Informes; 1.3. Aprovação da Ata da 32  Reunião da Câmara Técnica do PPCUB realizada no 

11 dia 14/08/2017; 2. Assuntos Gerais. 3. Encerramento. Passou imediatamente ao Item I.  

12 Ordem do dia: 1.1. Abertura dos trabalhos: O Secretário, Thiago Teixeira de Andrade, 

13 iniciou os trabalhos saudando e agradecendo a presença de todos. Informou que o objetivo 

14 desta reunião é dar continuidade aos debates do PPCUB, especificamente nos capítulos do 

15 arranjo institucional para a gestão do CUB. Destacou a participação especial do Subsecretário 

16 da SUPAC/SECULT, Gustavo de Britto Freire Pacheco e da senhora Beatriz Coroa do Couto, 

17 ambos da Secretária de Cultura — SECULT, que farão uma apresentação da 

18 institucionalização das fundações que foram autorizadas pela Lei Orgânica da Cultura e 

19 outros instrumentos adjacentes. Em seguida, o Subsecretário, Gustavo de Britto Freire 

20 Pacheco, deu início â apresentação informando que a Lei 'Orgânica da Cultura — LOC, foi 

21 aprovada na Câmara Legislativa na semana anterior. Destacou que a negociação da LOC vem 

22 se desenrolando há mais de um ano, e que se trata de um dos principais processos políticos da 

23 Secretaria. Revelou que a lei sofreu inúmeras modificações ao longo de várias rodadas de 

24 participação e de diálogos, onde foram feitas desde consulta pela internet até rodadas com os 

25 Conselhos Regionais e o próprio Conselho de Cultura, e o resultado desse longo processo 
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26 foram dois projetos de lei, um projeto de lei que consolida e expande várias normativas legais 

27 sobre a área de cultura, que estavam espalhadas por uma série de instrumentos legais, o que 

28 não favorecia a transparência e a segurança jurídica, portanto uma parte do processo é 

29 consolidar e simplificar para dar mais transparência e facilitar o trabalho, manuseio e a 

30 interpretação dos dispositivos legais em nível distrital sobre cultura. Esclareceu que o 

31 segundo grande objetivo da LOC é promover diversos avanços em áreas específicas. Sugeriu 

32 aos membros desta Câmara Técnica que façam, posteriormente, a leitura da última versão do 

33 texto da Lei, uma vez que muitos assuntos fogem da competência desta reunião. Explicitou 

34 que o foco da apresentação será nos dispositivos da Lei que se referem ao tema do 

35 patrimônio. Sobre o Projeto de Lei destacou: a) que o primeiro PL n° 84 trata da estrutura, 

36 sendo a Lei Orgânica propriamente dita, consolidando e ampliando várias normativas legais 

37 sobre cultura no DF; b) que o segundo PL 85 autoriza a criação de duas fundações, a 

38 Fundação das Artes e a do Patrimônio Cultural, que foi dividida por razões legais, c) que a 

39 Fundação das Artes atende a uma demanda do setor de ter um maior nível de especialização e 

40 de dedicação específica por segmento, por setores culturais, bem como promover, facilitar ou 

41 ampliar o financiamento de tais políticas; d) que a Fundação do Patrimônio Cultural foi o 

42 instrumento formulado após longas discussões internas, sendo o mais apropriado para poder 

43 por um lado atender à recomendação da UNESCO, no que diz respeito à estrutura de gestão 

44 do património no DF, e de outro, alavancar e resolver alguns problemas concretos e pontuais 

45 encontrados na gestão do patrimônio no DF, principalmente a questão do financiamento; e) 

46 que a partir da publicação da Lei será aberta a possibilidade de diálogo com a Sociedade 

47 Civil, na mesma linha do que já vem sendo feito pela Secretaria de Cultura; f) que há dois 

48 dispositivos da LOC que são relevantes para a instância em discussão: Fundo de Político 

49 Cultural - FPC e Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural, sendo que o FPC permite 

50 aporte direto de recurso fundo a fundo, tendo um impacto direto no que diz respeito à 

51 manutenção de equipamentos culturais, inclusive tombados, e a recriação do Conselho de 

52 Defesa do Patrimônio Cultural, que é um avanço importante, pois com a sua extinção as 

53 atribuições passavam automaticamente para o Conselho de Cultura; g) que a recriação do 

54 Conselho de Cultura e do Conselho de Defesa do Patrimônio será possível aprimorar os 

55 fluxos, não apenas no que diz respeito a processos de tombamento e patrimônio material, 
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56 como também qualquer outro tipo de deliberação que diga respeito ao patrimônio cultural do 

57 Distrito Federal, O Secretário, Thiago Teixeira de Andrade, sugeriu apresentar os objetivos 

58 e a forma de aplicação dos Fundos para terem o entendimento de" como o PPCUB pode, 

59 eventualmente, compatibilizá-los. Ao que o Subsecretário Gustavo de Britto Freire Pacheco 
t 

60 respondeu que o Fundo de Políticas Culturais — FPC, permite o aporte direto findo a fundo, 

61 permitindo, por exemplo, que o Fundo Nacional de Cultura, do Ministério da Cultura, faça o 

62 aporte na Secretaria de Cultura. O Subsecretário da SUPLAN/SEGETH, Vicente Correia 

63 Lima Neto, destacou que a tônica das discussões das reuniões do Grupo de Trabalho - GT, 

64 onde a SECULT apresentou o FUNPAC, FUNDARTE e trechos da Lei Orgânica que têm 

65 relação direta com a SEGETH e PPCUB. Ressaltou que as finalidades do FUNPAC tratam de 

66 preservação, conservação, manutenção, restauro, resgate, identificação, reconhecimento, 

67 salvaguarda, pesquisa e promoção da dimensão material e imaterial do patrimônio cultural. 

68 Referiu ser um tema bastante amplo e sugeriu iniciar discussões nesta Câmara Técnica sobre 

69 uma proposta de revisão institucional prevista no PLC anterior, bem como pensar numa figura 

70 institucional que tomasse conta da questão do patrimônio do Conjunto Urbanístico de Brasília 

71 — CUB, e como já existe uma fundação com essa finalidade, de-  talvez incorporarmos a 

72 questão tanto do patrimônio material quanto do imaterial do CUB. Complementou que a 

73 estrutura cria a Fundação e dispõe que o presidente indicado é nomeado pelo Governador e 

74 tem a Comissão Colegiada que é de caráter consultivo de apoio à gestão, que paritária e 

75 designada pelo Secretário de Cultura. Ainda, que foi pensado, inicialmente, rcom base na 
ï I 

76 possibilidade da junção da questão do patrimônio urbanístico e cultural em uma 

77 superintendência de preservação, mantendo o componente de planejamento e gestão juntos, 

78 uma superintendência relativa ao patrimônio material edificado, que são os edificios 

79 tombados que teria uma Diretoria de Preservação e Obra de Restauro, teria uma camada de 

80 projetos e uma outra que ficaria mais vinculada à parte de patrimônio imaterial e 

81 arqueológico. Informou que a Frente Comunitária se posicionou contrária ao que esta previsto 

82 na PLC 78, e, também, de manter a estrutura de gestão como está. E que a Frente 

83 Comunitária, seguindo as recomendações da UNESCO, sugeriu ter um órgão central que 

84 incorporasse tanto o aspecto da gestão quanto da preservação, mas que não apresentou 

85 proposta de como seria essa gestão. O representante da Agência de Fiscalização do Distrito ! 
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86 'Federal AGEFIS, Francisco das Chagas Leitão, observou que o desenho proposto pela 

87 senhora Tânia Saneia de Siqueira era algo mais abrangente, era como se fosse uma grande 

88 prefeitura da parte de obras e de reparos dos espaços públicos da Esplanada. Em relação a 

89 proposta apresentada hoje, faltou o patrimônio material que não é arquitetônico, mas artístico 

90 e etnográfico. O Secretário, Thiago Teixeira de Andrade, destacou que a cidade não pode 

91 mais ser entendida, fora de uma visão metropolitana, isso pode parecer um discurso 

92 desenvolvimentista, mas não é, pois tem características muito diferente pois estamos restritos 

93 k qtiestão da RID, e miSturar dois governos centrais estaduais é muito complexo e muito 
. • 

94 dificil pois, não detrata de uma perspectiva de desenvolvimento e simplesmente de prestação 

95 de serviços, mas sim de que a cidade tende cada vez mais para uma região e para um sentido 

96 de pertencimento cada vez mais distante do CUB. Acrescentou que é importante para a 

97 preservação,-ou seja, a área tombada, e embora sendo a capital do país continua cada vez mais 
, 

98 dissociada da 'dinâmica urbana da metrópole. Ressaltou que coaduna com a possibilidade de 

99 ser uma espécie de prefeitura com limites, subordinação e, obviamente, ser o escopo de 

100 trabalho bem recortado. Ainda que os problemas para sua implementação não são apenas 

-101 . recursais e uma dificuldade temporária de uma determinada gestão, e sim, dificuldade 

102 estrutural. Complementou que o fundamental para a gestão do CUB é a manutenção e uma 

10 política de preservação da arquitetura. Apresentou os gargalos de gestão a serem enfrentados 

104 para iniciar uma política de preservação que transcenda o que está tombado nas quatro escalas 

105 por se tratar de uma leitura muito simplória do próprio instrumento já existente. Por fim, 

106 reafirmou a importância de ter um organismo que possa fazer uma atuação efetiva, até de 

107 forma prática e pragmática no território. O Subsecretário, Vicente Correia Lima Neto, 

108 complementou que através dessa ideia que foi pensada a estrutura institucional de 

109 planejamento de gestão do CUB, onde há um órgão executivo central que, no caso continua 

110 sendo a Secretaria no âmbito do planejamento da política de preservação, stricto sensu, e o 

111 órgão de gestão do patrimônio cultural com duas atribuições bem definidas. Resumiu a 

112 estrutura como uma primeira camada mais estratégica, definida pelo órgão de preservação, c 

113 os conselhos maiores, como o CONPLAN e o CCPPTM, para definir a estratégia da política 

114 de preservação tanto cultural quanto preservação do território no caso do CUB, mantendo um 

115 olhar metropolitano, ou seja, pensar o Plano Piloto e o restante do território criando novas 
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116 configurações, para isso, Complementou que se dessem prosseguimento a esse arranjo, teria 

117 que se pensar nas competências mínimas de cada figura, e montar um escopo, com uma 

118 estrutura com prazo para acontecer no Plano de Preservação. A Diretora da DIPRE/SEGETH, 

119 Lídia Adjuto Botelho, ressaltou que com a criação de uma nova figura administrativa terá o 

120 conselho da unidade que vai representar essa figura, e talvez não caberia mais o Conselho 

121 Local de Planejamento — CLP que está no SISPLAN. O Secretário, Thiago Teixeira de 

122 Andrade observou que deve constar no Projeto de Lei a criação de um conselho de 

123 preservação que fará as funções de CUB e CLP juntos. Manifestou dúvida em relação as 

124 dificuldades de se ter um lócus único, tanto do ponto de vista político quanto gerencial, 

125 orçamental, e assim por diante. E se simplesmente, de certa forma, estarmos colocando um 

126 pouco de ordem no caos, mantendo ainda muitos tentáculos, atribuições difusas e dispersas. A 

127 servidora da Central de Aprovação de Projetos — CAP, Scylla Setsuko Guimarães, fez uma 

128 observação em relação â aprovação de projeto, uma vez que a CAP aprova projetos de todo o 

129 Distrito Federal e como ê plano desse governo criar uma centralização de aprovação, 

130 questionou se a Administração terá ou não o papel de aprovação ou só de planejamento. Ao 

131 que o Secretário Thiago Teixeira de Andrade respondeu que a aprovação de projeto e a 

132 fiscalização de atividades urbanas elas têm afinidade, e tem como funcionar de forma 

133 autônoma. Destacou o projeto de criar a CAP como uma autarquia com atendimento online. 

134 Complementou que pode ser feito convênio com esse órgão administrador ou simplesmente, 

135 um batalhão da AGEFIS que cuidará do CUB e outro da Área Tombada. O representante do 

136 Instituto de Arquitetos do Brasil, José Carlos Cárdova Coutinho, questionou em que estágio 

137 se encontra a Lei Orgânica da Cultura, se já tem validade, e a partir de quanto poderá ser 

138 usada como instrumento. Reafirmou posições já defendidas sobre a elaboração de fórmulas 

139 usadas e ultrapassadas, uma vez que estão diante de um objeto da maior complexidade e de 

140 alta dinâmica de transformação que é a proteção do Conjunto Urbanístico de Brasília no que 

141 ele tem de essencial e permanente. Relembrou que na última reunião haviam encaminhado 

142 para a discussão de uma visão sistêmica de como tratar esse objeto de alta complexidade, 

143 onde vários agentes atuam sobre ele, com vários instrumentos. Acrescentou que os habitantes 

144 destroem cotidianamente o seu ambiente, a sua cidade, o seu patrimônio, precisam ser 

145 educados, criando nele o apreço por esse objeto que ele não tem. Registrou o temor de uma lei 

çYi  
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146 bem intencionada como, essa ter que paskr pela Câmara legislativa. Ao que o Secretário, 

147 Thiago Teixeira de Andrade, respondeu que a lei já foi aprovada. O senhor José Carlos 

148 Cordova Coutinho ressaltou que o PPCUB ainda não foi aprovado e, portanto, as 
p • 

149 deformações e as intromissões que se verificam na legislação nos causam preocupações, e 

150 depois a gestão disso '6'1°d-era ser, confiasdas  a u"-m *órgão ou as decisões a um Conselho. 
a  

151 Destacou que vivemos num período em que as ambições políticas da população vão além dos 

152 seus representantes, e anseia em participar diretamente da gestão. E que devemos estar atentos 

153 a essa realidade. Ao que o Secretário, Thiago Teixeira de Andrade, destacou que o primeiro 
• 

_••• 

154 ponto do PPCUB é reconhecer que não há tecnologia de gestão de uma área tombada 

155 moderna, ainda em crescimento,.. metropolitana, e com essa extensão territorial.* :II 
4. 

156 Complementou que o controle e .a participação - social, colegiados propriamente são 

157 inevitáveis, mas não po-de ser ,o tixto, tern que ter .o poder executivo c, também, as 
1, • •• . • - 

158 liberalidades que um sistema mais ágil do que a administração direta possa conferir. Outro 

159 ponto, é sendo uma fundação o.i um instituto, ou qualquer coisa pública de direito privado, 

160 atuar, efetivamente, com algumas atribuições de administração direta. Explicitou que 

161 qualquer órgão deliberativo de preservação tem que ter maioria da Sociedade Civil, e quando 

162 se trata de bem cultural é fundamental ter 'a Sociedade Civil qualificada, a exemplo do 

163 CONPLAN, que é composto por pessoas aptas para falar de questão de preservação. O 
- 

164 Subsecretário Gustavo de Britto Freire Pacheco reforçou que a LOC foi aprovada pela 

165 Câmara Legislativa, e que está em processo de revisão e consolidação das emendas e entrará 

166 em vigor nas próximas semanas, e automaticamente, criado o Fundo de Políticas Culturais - 

167 FPC. Destacou que a fundação é outro processo que vai envolver debate público, em conjunto 

168 com outros órgãos do GDF e a Sociedade Civil. Acatou observações feitas em relação aos 

169 desafios de encontrar soluções adequadas à realidade de Brasília. Observou sobre o ponto de 

170 vista do patrimônio cultural, uma vez que o CUB tem um grande poder gravitacional, porém, 

171 o esforço é no sentido de tratar o CUB como parte do patrimônio, não como o patrimônio 

172 integral. Salientou que para a legislação funcionar deve haver a conexão com o bem tombado 

173 e a população, tendo que criar políticas públicas que abrangem tanto o CUB, o patrimônio 

174 monumental, o patrimônio edificado, quanto de figuras, a exemplo do senhor Lourival, o 

175 primeiro jornaleiro de Brasília. Destacou que no âmbito da discussão é importante salientar a 
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176 relação entre o WHAN e os órgãos do GDF do ponto de vista da gestão compartilhada do 

177 patrimônio, e que está acontecendo de maneira fluída e eficiente. Questionou se há condições - 

178 de fazer gestão numa área central classificada como ZEIC — Zona Especial de Interesse 

179 Cultura, angariando financiamentos e incentivos fiscais, ou seja, se há condição de na 

180 Fundação poder ser feito isso. O Secretário, Thiago Teixeira de Andrade, ressaltou sobre o 

181 Acordo de Cooperação Técnica, entre SEGETH e IPHAN, assinado em março de 2015. 

182 Obsevou a importância da criação da Fundação para fazer a gestão de patrimônio cultural com 

183 a visão integrada do Distrito Federal, e ainda fazer uma administração mais abrangente do 

184 CUB. O senhor José Carlos Cardava Cantinho chamou a atenção para a situação de que 

185 certos órgãos e instituições da Sociedade Civil não podem ficar alheios ao debate, a exemplo 

186 das universidades, não apenas no plano da discussão e no ensinamento, mas também no plano 

187 da ação concreta, no sentido de ampliar a ação da esfera político-administrativa, pois a 

188 discussão está muito cingida à esfera político-administrativa. O Subsecretário Gustavo de 

189 Britto Freire Pacheco colocou que é uma questão pertinente a real capacidade de 

190 abrangência da fundação, e que para diversas dessas questões é adequado trabalhar ou com 

191 gestão compartilhada ou com participação social da gestão, e que tem usado o marco 

192 regulatorio das Organizações da Sociedade Civil com muito sucesso. Acrescentou que 

193 mantendo o que é essencial da administração, mas desonerando a administração ao fazer uso 

194 do marco regulatório, tem a convicção de que é possível se fazer isso. Informou que já 

195 desenvolveram uma série de ações com as universidades, e assumiu a culpa pela divulgação 

196 não ter sido feita como deveria. Explicou sobre a Lei Federal que foi intemalizada no DF por 

197 Decreto de dezembro, bem como o lançamento ainda nesse mês do edital de participação 

198 social na gestão do Memorial de Povos Indígenas, em que nós aportamos parte de recurso 

199 público, parte da Lei de Incentivo à Cultura do Distrito Federal para que uma organização da 

200 sociedade civil apresente um plano de trabalho para implementar os objetivos que nós 

201 Secretaria de Cultura determinamos. Em relação as universidades, informou que 

202 desenvolveram uma série de ações, dentre elas, acervo documental da SUPHAC, que inclui o 

203 acervo do DEPA importantíssimo para a memória do Distrito Federal que está sendo 

204 catalogado e revitalizado junto a UNB. O senhor Francisco das Chagas Leitão colocou q 

205 necessidade de aprofundar mais a questão da estrutura decisória, principalmente quanto às 
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206 questões de planejamento urbano do CUB. Destacou que há questões que são importantes 

207 para o desenvolvimento do Distrito Federal, até mesmo orçamentárias, onde há muitas obras 

208 comprometidas e muitos projetos de longos anos sendo inviabilizados. Reforçou que é preciso 

209 avançar nesta estrutura de decisão de maneira a não comprometer mais a instância federal. O 

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

211 Magalhães Penatti, questionou a importância de fivar bem definido a questão da estrutura de 

212 decisão. Destacou que há conflitos em relação às atribuições de cada órgão, e que precisa ser 

213 equacionado. O Secretário, Thiago Teixeira de Andrade, acrescentou que há limites do que 

214 cabe a nossa legislação, e que esse conflito existe em todos os lugares e não criaria 

215 expectativa de resolver, porque, inclusive, os atos normativos do Iphan são muito próprios e 

216 não dependem de lei federal, decretos, mas de portariaou seja, o poder discricionário dele é 

217 muito grande. Ao que o senhor Giulliano Magalhães Penatti respondeu que não é uma 

218 questão de expectativa, mas do tempo das coisas, porque temos um período longo até a 

219 conclusão dos projetos de urbanismo tradicionais. Sugeriu pactuar o funcionamento dos casos 

220 menos complexos. O Subsecretário, Vicente Correia Lima Neto, observou que o IPHAN 

221 tem essa discricionariedade e não vai abrir mão do instrumento de Plano de Presevação. E que 

222 existem instrumentos, consórcios, mas é algo que as partes têm que cooperar entre si. 

223 Ressaltou que o IPHAN tem essas funções compartilhadas no âmbito do GTE, mas não abre 

224 mão da sua função estabelecida em portaria. Em relação à estrutura, o Secretário Thiago 

225 Teixeira de Andrade sugeriu reuniões públicas fora do âmbito da Câmara Técnica, em 

226 pararelo, continuar esse debate no Grupo de Trabalho e trazer uma proposta mais consisa. 

227 Ainda, que é importante finalizar o capítulo da política habitacional para a audiência pública. 

228 O Subsecretário Vicente Correia Lima Neto informou que o texto não está em fase de 

229 finalização, e que irão disponibilizar aos membros as planilhas em mapa dinâmico, abrindo 

230 um tempo para consulta e discussão. Ressaltou que o mapa dinâmico está praticamente 

231 finalizado com relação às normas vigentes, e que apresentou conflito de 62 lotes duplicados, 

232 mas é um problema de base. E na medida em que as planilhas forem finalizadas serão 

233 disponibilizadas as PURPs com relação a cada lote, onde teremos um lote com a norma 

234 vigente e o lote com a planilha proposta, já revisada e com essa nova configuração, não 

235 extinguindo as PRs e as GBs. Ainda retificou que a fundação tem uma intenção de ser algo 
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236 mais amplo que transcende a gestão exclusivamente do CUB, na linha daquela estrutura tem 

237 componentes de dimensão material, imaterial, a questão do patrimônio urbanístico de maneira 

238 amplia e das edificações tombadas, e, portanto, direcionando a Câmara Técnica, O Secretário, 

239 Thiago Teixeira de Andrade, sugeriu uma reunião do GT para a semana que vem para 

240 continuar a discussão do arranjo institucional que possa ser submetido a esse debate mais 

241 amplo que é a consulta pública. Estendeu o convite aos representantes desta Câmara Técnica. 

242 Na sequência passou ao Item 3. Assuntos Gerais: Não houve assuntos nesse item:  Item 4.  

243 Encerramento.  Não havendo mais assuntos a tratar, a reunião foi encenada pelo Secretário 

244 Thiago Teixeira de Andrade que agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. 

V10EN E CORREIA L MA NETO 
Subsecretário 
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