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1 Às quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e três do mês de agosto do ano de dois mil e 

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

3 foi aberta a 37 Reunião da Câmara Técnica do Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico 

4 de 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 Conselho de 

8 Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal — CONPLAN e do Conselho Consultivo 

9 de Preservação e Planejamento Territorial Metropolitano — CCPPTM, instituída por meio da 

10 Portaria n° 59, de 30/07/2016, para tratar dos assuntos constantes da pauta a seguir transcrita: 

11 1. Ordem do dia: 1.1. Abertura dos trabalhos; 1.2. Informes; 1.3. Alinhamento dos trabalhos da 

12 Câmara Técnica; -1.4; Apresentação de proposta de Calendário. 2. Assuntos Gerais. 3. 

13 Encerramento. Passou imediatamente ao Item 1. Ordem do dia: 1.1. Abertura dos trabalhos: O 

14 Senhor Secretário Thiago Teixeira de Andrade deu início aos trabalhos saudando e agradecendo 

15 a presença de todos. Seguiu ao Subitem 1.2. Informes: Ressaltou a importância da retomada 

16 dos trabalhos da Câmara Técnica representada por entidades que se candidataram dentro dos 

17 conselhos do CONPLAN, órgão máximo deliberativo das políticas territoriais e urbanas do 

18 Distrito Federal e do CCPPTM, com mais de dois terços de componentes da sociedade civil. 

19 Complementou que em 2015 fizeram trabalhos internos a respeito do PPCUB, e a partir de 2016 

20 construiram esse diálogo que permaneceu até outubro de 2017, na sua 39 reunião, onde foram 

21 vencidas as discussões teóricas, conceituais e filosóficas, e com uma nova metodologia, uma 

22 nova espinha dorsal para o Projeto de Lei. No entanto, faltavam ainda, algumas discussões 

23 seminais dentro do poder executivo para serem feitas e reapresentandas, razões pelas quais 

24 ocorreu uma pausa nas reuniões no primeiro semeste do corrente ano. Acrescentou que nesse 

25 período, houveram discussões frutíferas com a Secretaria de Cultura, instituindo o que 

26 inicialmente chamou-se de Zona Especial de Interesse Cultural, e por fim, Área de Interesse 

27 Cultural (MC), culminado com a inserção dessas áreas em um capítulo de política cultural no 
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28 CUB. Ainda, em 2017, após trabalharem com a política habitacional para o CUB, junto à 

29 Cultura e ao IPHAN, fizeram a proposta de gestão compartilhada, e que a Lei Orgânica da 

30 Cultura veio a acrescentar ao debate, sendo sancionada em dezembro, tendo, portanto, a gestão 

31 compartilhada e a instituição de uma política cultural para o CUB. Destacou que a parte 

32 normativa de Uso, e Ocupação do Solo, que são as PURPs, as Planilhas de Parâmetros 

33 Urbanísticos e de Preservação são instrumentos básicos e fundamentais para licenciamento, 

34 edificação e eventuais controles do uso do solo e da própria edificação. Explicou que há 

35 tentativas dentro e fora de Governo para trabalhar com uma simplificação das PURPs, tanto no 

36 hall das atividades quanto na metodologia dos parâmetros na área tombada, porém, informou 

37 que é praticamente impossível, uma vez que não poder ser feito por setor e nem generalizar 

38 parâmetros por serem parte constituinte da cidade e do próprio bem tombado. Reforçou que 

39 esta Câmara Técnica tem como missão terminar o Projeto de Lei, e enviá-lo à Câmara 

40 Legislativa ainda nesse segundo semestre. Informou ainda que o texto do PLC foi encaminhado, 

41 também, ao IPHAN, e lembrou que o advento da Portaria n° 166/2016, implicou radicalmente 

-42--- na adequação e compatibilização do texto do PPCUB. Sugeriu que aprovação do calendário de 

43 reuniões ficasse para o final da reunião. Na oportunidade apresentou aos representantes da 

44 Câmara Técnica, a Coordenadora da Coordenação de Preservação da Subsecretaria de Política 

45 e Planejamento — COPRESB/SUPLAN, senhora Nádia Mendes de Moura. Prosseguiu ao 

46 Subitem 1.3. Alinhamento dos trabalhos da Câmara Técnica: O Subsecretário de Políticas e 

47 Planejamento Urbano, Vicente Correia Lima Neto, iniciou a apresentação informando que o 

48 objetivo desta reunião é fazer um apanhado geral da estrutura do projeto, e demonstrar como 

49 se deu o processo de elaboração, especialmente aos membros novos desta Câmara Técnica. 

50 Informou que o PPCUB é um instrumento regulatório onde vai constar todo regramento da 

51 ordem urbanística, as normas de uso e ocupação, a normativa de preservação, bem como os 

52 elementos dos planos, programas e projetos prioritários estabelecendo e cumprindo o que 

53 estabelece o Plano Diretor do conteúdo do Plano de Preservação. Acrescentou que buscam 

54 trazer clareza e transparência com o projeto, uma vez que o processo de aprovação é confuso 

55 por conter um normativo extenso, e por essa razão, estão buscando a simplificação sempre 

56 observando o âmbito da gestão do conjunto urbano tombado, no aspecto da preservação. 

57 Informou que foram realizadas 36 reuniões, e os temas debatidos foram desde a parte de 
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58 nivelamento entre a Portaria n°166/2016 e a Portaria n°314/1992, ambas do IPHAN, além de 

59 outros temas, como os conceitos, o que é Conjunto Urbanístico de Brasília — CUB, quais são os 

60 valores e atributos fundamentais deste Conjunto Urbano Tombado a configuração do espaço, 

61 quais são as escalas, inclusive a discussão em relação a mudança estrutural em relação ao PLC 

62 anterior. Ressaltou que todos os documentos apresentados com as contribuições do ICOMOS, 

63 e IHG, da Frente Comunitária do Sítio Histórico de Brasília foram lidos nas reuniões. 

64 Complementou que chegaram a discutir sobre o Zoneamento da Preservação da área de entorno, 

65 tornando a área de entorno mais enxuta, não entrando na questão das Diretrizes de Uso e 

66 Ocupação do Solo e nem especificando o zoneamento dessa área de entorno. Afirmou que a 

67 área de entorno faz, basicamente, referência a Portaria n° 68/2012 do 1PHAN, e que estão 

68 estudando uma possível redução dessas áreas. Acrescentou que remeteram uma discussão 

69 inicial sobre a OD1R e a ONALT, que não chegou a ser finalizada, bem como o início da 

70 discussão sobre essa estrutura institucional, que seguiu para aprovação da Lei Orgânica criado 

71 com o DEPAC e as outras figuras dentro da estrutura da Secretaria da Cultura para 

72 vsdarecimentorquaIturgestãtrdtrconjuntcrurbanotomhadortuaib os limites ahibuk,oes  

73 de cada instituição. Apontou que outro ponto importante nesse meio tempo entre o final de 

74 outubro, foi a aprovação da LUOS pelo CONPLAN, e que buscaram também urna 

75 uniformização dos instrumentos. Anunciou que foi feita a revisão do título referente às áreas de 

76 trecho patrimonial das áreas de entorno do CUB, com uma atualização das informações 

77 socioeconômicas e uma sistematização dos croquis, das plantas e gabaritos, e alimentação das 

78 planilhas. O Senhor Secretário Thiago Teixeira de Andrade complementou que esses são os 

79 casos em que a forma arquitetônica está desenhada ou extremamente imbricada na sua 

80 implantação, que são as normas que em um PLC antigo do PPCUB havia a remissão ainda a 

81 manutenção das NGBs e PRs que guardavam esses desenhos. Portanto, foi uma crítica desta 

82 gestão e uma missão, desde 2015, e que, portanto, fizeram a eliminação do normativo anterior 

83 e a incorporação dos desenhos no PPCUB. Acrescentou que estão realmente imbuídos do 

84 espírito de informatizar, desburocratizar e melhorar a comunicação com o usuário do serviço, 

85 principalmente no caso do licenciamento de edificações. O Senhor Vicente Correia Lima Neto 

86 deu continuidade à apresentação, informando que a estrutura do Projeto de Lei incorpora 

87 algumas solicitações já feitas no âmbito da Câmara Técnica. Explicou que o Plano, de certa 
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88 maneira, é integrado pela minuta em um conjunto de anexos, sendo no total vinte anexos. 

89 Acrescentou que foi dada a orientação quanto ao Projeto de Lei pela Câmara Técnica de 

90 explicação da leitura e da simplificação do instrumento, e que no PLC anterior havia algo em 

91 tomo de 260 artigos, e conseguiram reduzir para 151, porém, sem reduzir o escopo de conteúdo. 

92 Expôs que o Plano de Preservação objetificou entre as disposições gerais, quais são as suas 

93 partes integrantes e quais são seus princípios, objetivos e diretrizes, retomando toda discussão 

94 feita na Câmara. Acrescentou que foi amplamente discutida o processo coletivo de construção 

95 dos elementos fundamentais que deveriam ser observados na gestão do conjunto do que é 

96 relevante no contexto do projeto original, em termos históricos de Brasília e relevantes em 

97 termos de preservação da paisagem sobre o objeto tombado, com o método de quantificar e 

98 espacializar os elementos detalhados. Nas diretrizes setoriais do CUB, explanou que trataram 

99 de quatro capítulos: mobilidade, política habitacional, espaços públicos e política cultural, bem 

100 como a constituição de cinco grandes eixos, que vão desde a parte do projeto de revitalização, 

101 passando pela parte das áreas de interesse cultural e chegando, por exemplo, nas zonas especiais 

102---de -interesse- social da provisão-dentro- do CUBre os -instrumentos de planejamento jurídico 

103 tributários, financeiros de gestão democrática, que são os instrumentos padrões de gestão 

104 previstos no Estatuto, a outorga, operação urbana, a compensação urbanística, entre outros. 

105 Mostrou aos representantes como acessar a página eletrônica da Segeth e visualizar todas as 

106 informações referentes as fases do processo de construção do PPCUB. O Senhor Secretário 

107 Adjunto Luiz Otavio Alves Rodrigues ressaltou que na linha superior trata do processo 

108 técnico, e a linha inferior, do processo participativo, e que em qualquer dos quadros é possível 

109 acessar todo o histórico do PPCUB. O Senhor Vicente Correia Lima Neto reforçou que isso 

110 garante o registro e transparência, para facilitar, inclusive a própria narrativa do instrumento. 

111 Fez ainda os seguintes destaques: a) que os instrumentos urbanísticos onde se aplica ou não a 

112 ONALT já vai estar estabelecido na referência; b) que a questão dos eixos, planos, programas 

113 e projetos foram sintetizados em cinco grandes eixos; c) que não fizeram mudanças grandes no 

114 PLC anterior, e enquadrarem os projetos, de alguma forma, dentro da minuta do Projeto de Lei. 

115 O representante da Companhia Imobiliária de Brasília — TERRACAP, Giulliano Penatti, 

116 apontou as três áreas apresentadas que têm características diferentes, Vila Planalto, Telebrasília 

117 e Candangolândia. Informou que ao redor da Vila Planalto há duas ocupações que são 
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118 irregulares que estão em uma área de preservação, e questionou como é que isso está sendo 

119 tratado no PPCUB. Informou que a TERRACAP recebe pedidos de regularização da área e que 

120 ao longo dos anos vêm sendo negado. O Senhor Secretário Thiago Teixeira de Andrade 

121 explicou que no PPCUB não é possível resolver essa questão, e, portanto, a gestão de certa 

122 maneira é da Cultura, e que a área de tutela vai passar a ser um parque urbano, e terá ocupação 

123 dentro de um parque urbano com recomendação de desconstituição. O Senhor Vicente Correia 

124 Lima Neto complementou que discutiram com o presidente do IBRAIVI, sobre a 

125 recategorização como sendo Parque Urbano, mudando a característica, porém ainda terá uma 

126 ocupação que precisa ser tratada, mas que não uma solução a priorL Reafirmou que o conjunto 

127 que vai ser discutido daqui para frente estará no site na aba da 37 Reunião, informou que há 

128 uma proposta de minuta do PLC com 151 artigos, com uma redução em relação ao Projeto de 

129 Lei anterior, sem perda de escopo e um conjunto de anexos, todos discriminados. Acrescentou 

130 que estão revogando a URB 9090, e trazendo a setorização do Conjunto Urbano Tombado do 

131 CUB para dentro do Plano de Preservação, com três mapas de componentes da forma urbana, 

—132 do hislininsu e da-paisagem, contundo Lom mapas-do--sistema-viáriortios-territótios-cle  

133 preservação, as poligonais e o quadro de coordenadas. Acrescentou que há um quadro de 

134 _ atividades agregadas para ONALT, e que, portanto, nem todas as mudanças de uso serão 

135 cobradas.-Outro avanço é com relação a questão do início da aplicação da edificação, utilização 

136 e parcelamento compulsório, ou seja, os imóveis que se enquadrem dentro do critério de 

137 subutilização do Plano Diretor ou os imóveis vagos em determinados setores da cidade estão 

138 sendo demarcados para iniciarmos «processo de aplicação do instrumento para notificar os 

139 proprietários, para que deem o uso e cumpram sua função social. Ao concluir a apresentação, 

140 ressaltou que o projeto compreende tanto o elemento da preservação, quanto o do plano, 

141 programas e projetos, como a questão do normativo de uso e ocupação, e avançando em alguns 

142 elementos como os instrumentos urbanísticos. Quanto à questão da ONALT e OD112„ o Senhor 

143 Secretário Thiago Teixeira de Andrade explicou que o Estatuto da Cidade criou e inovou em 

144 vários instrumentos. Ressaltou que, inclusive, Brasília é pioneira nos instrumentos de ODIR e 

145 ONALT porque já se falava em solo criado, direito de construir, etc. Complementou que a 

146 Outorga do Direito de Construir é do aumento de potencial construtivo, onde há um potencial 

147 construtivo básico que é outorgado gratuitamente, e um outro, que é outorgado com base numa 
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148 cobrança, na recuperação da mais-valia desse ganho imobiliário para o Estado. Informou que a 

149 ODIR terá uma regionalização nas áreas de vulnerabilidade social, e vai escalonar no tempo e 

150 no espaço em função da vulnerabilidade social, da medida do estimulo, da necessidade de 

151 revitalização e requalificação. Já a Outorga Onerosa de Alteração de Uso é um 'instrumento, ao 

152 que se conhece, do ponto de vista urbano, que tem aplicação somente no Distrito Federal, e que 

153 acontece em função dos usos extremamente restritivos. Ressaltou que há uma tabela nova 

154 baseado na CNAE, em versão mais atual, que embasa o PPCUB e a LUOS, e que ainda assim, 

155 como a Lei da ONALT estabelece alteração e toda a alteração de uso precisa ser cobrada, e 

156 como muitas vezes a alteração de uso está no âmbito industrial ou de uma atividade que é 

157 análoga a uma outra por mais que estejam em dois grupos diferentes. O Senhor Giulliano 

158 Penatti indagou em relação a questão de lotes registrados de postos de gasolina, e vários deles 

159 não estão ocupados em frente as quadras, e que apesar das discussões, não houve consenso ou 

160 proposta para resolução desses problemas. O Senhor Vicente Correia Lima Neto ressaltou que 

161 o PPCUB não trabalha com desconstituição de unidades imobiliárias, portanto, o que está 

162— implantadopennanerge implantado-até-que se diga o contrárior0-representante-do Sindicato da  

163 Indústria da Construção Civil do Distrito Federal — S1NDUSCON/DF, João Gilberto de 

164 Carvalho Accioly, questionou quanto aos lotes que são do Governo do Distrito Federal — GDF 

165 e estão no patrimônio da Terracap, e que após a aprovação do PPCUB ou da possibilidade de 

166 flexibilização, ampliação de usos, como será tratado em uma eventual alienação, evitando a 

167 cobrança de ONALT duas vezes. Ao que o Senhor Secretário Thiago Teixeira de Andrade 

168 respondeu que essa discussão já foi feita no âmbito da LUOS, e que a Terracap terá que vender 

169 na sua avaliação que contemple todos os potenciais, tem que notar no edital que incide ONALT 

170 sobre determinados usos. O Senhor Giulliano Penatti explicou que atualmente é colocada uma 

171 anotação de que poderá incidir ONALT e ODIR, dependendo do uso ou do potencial que for 

172 utilizado. Informou, salvo engano, que a partir da aprovação da LUOS, a Terracap teria que 

173 fazer um cálculo e colocar isso no Edital para fazer um abatimento, porém sugeriu que fosse 

174 resgatado o texto da LUOS para confirmar essas informações. O Senhor Secretário Thiago 

175 Teixeira de Andrade abriu a palavra para manifestação. O representante da Federação do 

176 Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Distrito Federal — FECOMÉRCIO/DF, Mateus 

177 Leandro de Oliveira, parabenizou a gestão pela disponibilização dos documentos e todo 
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178 material para acesso antes da reunião. Ressaltou que há um nível de cuidado técnico na 

179 elaboração das planilhas, principalmente na questão de trazer graficamente aquilo que muitas 

180 vezes a norma em texto não consegue exprimir, e isso é um grande passo em termos de 

181 segurança jurídica. Destacou que essa Gestão se preocupa em melhorar o arcabouço legislativo, 

182 e deixará como legado o Geoportal, a LUOS, o PPCUB, entre outros. Frisou que não encontrou 

183 nenhuma falha nos links que acessou, e que isso realmente facilita e democratiza a informação. 

184 Ressaltou que a Fecomércio tem uma preocupação com a ótica do desenvolvimento econômico, 

185 não só da LUOS como do PPCUB, especialmente da dinamização, da setorização que cria uma 

186 série de entraves, mas que há preocupação da instituição em dar segurança jurídica não apenas 

187 para as hipóteses de incidência, mas também, para as atividades que estão sendo definidas como 

188 hipóteses de atividades que possam ser consideradas alteração para fins de ONALT, porque 

189 embora no instrumento não há nenhuma contestação quanto a sua necessidade, quanto à sua 

190 validade do ponto de vista de planejamento urbano, de instrumento para captação da mais-valia, 

191 distribuição do ônus e bônus da urbanização, o quanto isso em algumas hipóteses pode 

 92 i cp  sentar-uma-barreira econômica-para -abertura-de-novos-negócioarnão-de-grandes-redes,-- 

193 mas de pequenos comércios, especialmente no contexto nosso de PPCUB. Ainda questionou 

194 ao Secretário quais as expectativas quanto a aprovação da LUOS e do PPCUB. Em relação as 

195 --expectativas de aprovação,-o Senhor Secretário Thiago Teixeira de Andrade respondeu que a 

196 LUOS está desde novembro na Câmera Legislativa do Distrito Federal - CLDF e que há 

197 algumas outras leis de suma importância que vão tramitar concomitante com a LUOS. Informou 

198 qtie há um Grupo de Trabalho constituído dentro da CLDF, com participação da sociedade civil, 

199 assessorias de gabinetes dos deputados, lideranças e equipe técnica da SEGETH, que tem o 

200 intuito de revisar o texto, para deixa-lo mais claro e objetivo, e com a expectativa da própria 

201 relatora da Comissão de Mérito de votar antes das eleições e a LUOS ser aprovada ainda este 

202 ano. Quanto ao PPCUB, informou que dificilmente será aprovado este ano, porém, indo para a 

203 Câmara, ficará com uma versão mais consolidada e a sociedade civil poderá tomar 

204 conhecimento e se apropriar do Projeto de Lei, essa é a nossa expectativa. Destacou que outros 

205 projetos de lei que afetam o PPCUB e LUOS, como o Projeto de Lei de remembramento e 

206 desdobro estão sendo encaminhados muito em breve algumas leis já publicando decretos 

207 também da regulamentação da 13.465, a Lei de Regularização Fundiária Federal, e, também, a 
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208 Lei de Parcelamento do Solo, ainda este ano para a Câmara Legislatica do Distrito Federal, e 

209 com isso, a gente cumpre, de certa forma, uma grande missão de quatro anos de gestão, do 

210 mandato do Governador Rodrigo Rollemberg, que é de realmente retomar e reorganizar o 

211 arcabouço, e retomar a capacidade do Estado de planejar e projetar. Quanto ao PDOT estamos 

212 na fase de nivelamento, tomada de informação e opinião de pessoas que trabalham na área, 

213 inclusive e fundamentalmente de outros Estados, com outras visões, normalmente mais 

214 acadêmicos. Foram feitos três encontros, e iniciar uma discussão sobre princípios, pilares e 

215 intenções fundamentais de um novo PDOT. Quanto ao ZEE, informou que há um compromisso 

216 do presidente da Câmara reafirmando a mimnportancia do ZEE e que tem que ser aprovado. É 

217 uma lei mais simples, porém abrangente e compreensiva do território, mas que de modo geral, 

218 pelos debates intensos que ocorreram no âmbito do Distrito Federal, com diversos movimentos 

219 ambientalistas, frentes urbanas, etc., e principalmente os setores produtivos, que é quem poderia 

220 colocar contradições em relação a um juramento de base ecológica com fulcro econômico. 

221 Ressaltou que foi estabelecido consenso, também, com a área rural, agricultura e agropecuária. 

---222--Infonneu-ainda-que-houve-o-julgamento de uma-ação-em-relação-a-primeira-audiência-pública  

223 da LUOS, realizada em dezembro de 2016, que o juiz da vara de Meio Ambiente não concedeu 

224 a liminar naquele momento, no dia anterior a realização da aludida audiência, ou seja, não houve 

225 oposição. O Ministério Público chegou a fazer uma recomendação, e a cancelou porque 

226 entendeu qual era o nosso plano de debate com a sociedade, e depois de um ano e quatro meses, 

227 o juiz decidiu o mérito da questão anulando e mandando parar de tramitar o Projeto de Lei na 

228 CLDF. O Tribunal derrubou por 5 votos a O, por unanimidade, então não tem mais nenhum 

229 óbice jurídico legal para tramitação da LUOS. Sobre a ONALT, sugeriu aos setores mais 

230 diretamente afetados e com mais conhecimento de causa e aplicação, avaliem o impacto da 

231 cobrança nos seus negócios, e se aprofundem na questão do mapa onde incide ONALT, 

232 identificando se há discrepâncias. Ressaltou que a ONALT não tem valor especifico, depende 

233 do uso, da quantidade e de uma avaliação real da valorizaflo junto à Terracap. A representante 

234 da Ordem dos Advogados do Brasil — OAB/DF, Janine Malta Massuda, ressaltou que o 

235 intervalo de nove meses entre as reuniões da Câmata Técnica demonstrou que realmente a 

236 SEGETH teve um trabalho árduo, minucioso e extenso. Observou que nesses mais de dois anos 

237 de discussões houve um esvaziamento dos membros nas reuniões, trazendo grandes prejuízos 
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238 as discussões, uma vez que a experiência técnica de cada área enriquece, viabiliza o debate e as 

239 revisões desta Câmara Técnica. Manifestou preocupação, também, em relação a metodologia 

240 de trabalho que será adotada nas reuniões, pois percebe-se que há uma certa urgência em 

241 finalizar os trabalhos do PPCUB, e trouxe como exemplo a metodologia utilizada na LUOS e 

242 as dificuldades nos encaminhamentos e datas. O Senhor Secretário Thiago Teixeira de 

243 Andrade informou que a Secretaria substituiu em todos os seus projetos esse senso de urgência 

244 que acaba atropelando a sociedade civil, por um senso de intensidade, ou seja, os assuntos serão 

245 debatidos a exaustão. Destacou que há uma proposta de metodologia de discussão e muitos dos 

246 capítulos e conceitos, inclusive com as revisões de redação legislativa. O Senhor Vicente 

247 Correia Lima Neto informou que não há uma proposta fechada, e que o objetivo não é impor 

248 um cronograma. Ressaltou que nas reuniões anteriores ficou acordado encaminhar com 

249 antecedência o material a ser trabalhado, para que os representantes fizessem a leitura prévia e 

250 trouxessem as contribuições e destaques. A Diretora da Diretoria de Preservação, Lídia Adjuto 

251 Botelho, destacou que o penúltimo título, infrações e penalidades é praticamente o texto que já 

252 fui unsolidadoma-L-U0ScE-que o-título-mais tuntundente*crdordispStivordctuiittule  

253 morfológico, que trata de toda a parte das planilhas e instrumentos. Complementou que o título 

254 ,1 e 2 que foram exaustivamente discutidos, que são os conceitos, princípios e diretrizes gerais. 

255 pós-os-debates ert-rtorno da metodologia, o Senhor Secretário-Thiago-Teixeira de Andrade 

256 sugeriu como primeira tentativa, a leitura e contribuições dos representantes dos títulos de 1 a 

257 -4 do Projeto de Lei, que é a parte introdutória. Deu seguimento ao Subitem IA. -Apresentação  

258 de proposta de Calendário: Após amplo debate, foi aprovado o calendário de reunião nas datas: 

259 23e 27/08, 3, 10, 17 e 24/09, 1 e 8/10, segundas-feiras, às 14h30, na sala de Reuniões da 

260 SEGETH. A Representante do Movimento Urbanistas por Brasília, Romina Faur Capparelli, 

261 manifestou preocupação com a situação da habitação de interesse social no Setor Comercial 

262 Sul, e questionou até que ponto se pretende avançar e se já há algum tipo de previsão de como 

263 será feito. Ao que o Senhor Vicente Correia Lima Neto respondeu que a parte da habitação é 

264 tratada no Eixo 5 dos Planos, Programas e Projetos. Acrescentou que é feita a demarcação das 

265 ZEIS, estabelece a necessidade de elaboração de um programa e estabelece os espaços que nela 

266 pode ocorrer, não sendo todo o Setor Comercial Sul, e sim algumas quadras do Setor Comercial 

267 Sul que foram verificadas a possibilidade de implantação. A Senhora Romina Faur Capparelli 
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268 questionou também em relação a ODIR na área do Plano Piloto. O Senhor Secretário Thiago 

269 Teixeira de Andrade respondeu que foi feito um trabalho muito interessante de identificação 

270 e qualificação da paisagem, pesquisa in loco em todos os edifícios sobre vacância. Tem a 

271 instituição da ZEIS com diretrizes caminhando juntas com o PLANDHIS. Destacou que esta 

272 gestão prima pela integração entre os diferentes instrumentos, e tratar os instrumentos 

273 coordenadamente e conjuntamente é para coordená-los, e não simplesmente cada um por si. 

274 Acrescentou que praticamente todos os setores centrais já tem seus projetos de requalificação 

275 elaborados e aprovados no CONPLAN. O Senhor Vicente Correia Lima Neto complementou 

276 que se estabelece, faz a demarcação, e vinclula cada ZEIS a um programa de inserção de 

277 Habitação de Interesse Social que deve ser elaborado num prazo de 180 dias. O representante 

278 da Agência de Fiscalização do Distrito Federal — AGEFIS, Francisco das Chagas Leitão, 

279 questionou como serão tratados no PPCUB os assuntos emergentes e que são polêmicos, 

280 citando como exemplo o caso das grades na RA do Cruzeiro. Ao que Senhor Secretário Thiago 

281 Teixeira de Andrade respondeu que o assunto deve ser debatido amplamente nas audiências 

282--públicas-abei4asrporémr-destacou-a-impotlância-do-se-tomar-uma-posiçãorcom-razoabilidader 

283 Destacou que apesar de todas as discussões, avanços na Portaria na 166/2016 do IPHAN e nas 

284 relações interestitucionais, ainda há que se reconhecer que faltam muitos caminhos a percorrer 

285 ---dessa tecnologia de gestão,-e que-há, também, alguns problemas das tomadas de decisão que 

286 foram açodadas anteriormente. O Senhor Vicente Correia Lima Neto acrescentou que a 

287 intenção da Secretaria é realmente trazer esse assunto para dentro do PPCUB, e que é o 

288 momento de concentrar esforços e agregar o máximo tais assuntos, inclusive os temas 

289 polêmicos na tentativa de resolvê-los. O Senhor João Gilberto de Carvalho Accioly 

290 questionou sobre quais avanços que houveram em relação nos casos das quadras 700 da W3 

291 Norte, comércios locais na Asa Norte e Asa Sul, entre outros, que foram amplamente discutidos 

292 em reuniões passadas. O Senhor Secretário Thiago Teixeira de Andrade respondeu que esse 

293 assunto será tratado na parte do capítulo da política habitacional, mas tem áreas que estão mais 

294 avançados e que as propostas são mais concretas. Destacou que uma política habitacional é 

295 mais ampla e outros instrumentos concorrentes podem ajudar, a exemplo da locação social, dos 

296 instrumentos de IPTU progressivo, ou seja, uma série de outras coisas confluem e tem um 

297 aspecto permissão de uso, mas tem um aspecto de instrumentos concorrentes que podem 



DE ANDRADE- 
to de Est. o 

VICENT MA NETO 
Subsecretário 

SUPLAN/SEGETH 

313 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL ._ 
Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação do Distrito Federal — 
SEGETH 
37 Reunião da Câmara Técnica do Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico 
- PPCUB — 23/08/2018 

298 estimular a cumprir a função habitacional. O Senhor João Gilberto de Carvalho Accioly, 

299 também questionou com relação à ONALT, pois ao observar o mapa, concluiu que a maioria 

300 das áreas já estão ocupadas, inclusive com unidades mobiliárias individualizadas, e apontou 

301 que um dos maiores problemas existentes atualmente é a flexibilização do uso. Observou que 

302 o PPCUB flexibiliza para poder buscar a regularização, porém a questão dos usos onde incidem 

303 ONALT ainda geram problemas. O Senhor Vicente Correia Lima Neto explicou que a Lei da 

304 ONALT fala do licenciamento, inclusive, não é somente da construção, mas, também, da 

305 atividade. Acrescentou que será mesma forma que a LUOS, ou seja, fazer leituta da norma 

306 original, e às vezes fazer enquadramento dentro ds tabela CNAE para fazer o cálculo. O Senhor 

307 Secretário Thiago Teixeira de Andrade observou que há limitações da própria Lei da ONALT. 

308 Ressaltou que o mapa deve ser observado pelo inverso, ou seja, onde não existe a possibilidade 

309 de ONALT, não tem como analisar ou emitir parecer sobre o restante. Na sequência passou ao 

310 Item 2. Assuntos Gerais: Não houve assuntos nesse item. Item 3. Encerramento. Não havendo 

311 mais assuntos a tratar, a reunião foi encenada pelo Secretário Thiago Teixeira de Andrade que 

---112 —agradeceu-a-presença-de-todos. 
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