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

2 oito, no SCS, Quadra 06, Bloco A, 2° Andar, Sala de Reuniões - Edifício Sede da SEGETH, 
. • 

3 foi aberta a 38° Reunião da Câmara Técnica do Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico 
• 

1  4 de Brasília - PPCUB, coordenada pelo Subsecretário de Políticas c Planejamento Urbano - 

5 SUPLAN, da Secretaria de Gestão d-o Território e Habitação - SEGETH, Vicente Correia Lima 

6 Neto, que contou com a presença dos técnicos do Grupo de Trabalho - GT da SUPLAN, 

7 instituído por meio das Portarias n° 15. de 23/02/2016 e n° 112, de 21/08/2018, bem como de 

8 representantes da sociedade civil advindos do Conselho de Planejamento Territorial e Urbano 

9 do Distrito Federal - CONPLAN c do Conselho Consultivo dc Preservação e Planejamento 

10 Territorial Metropolitano - CCPPTM, instituída por meio da Portaria n° 59. de 30/07/2016, 
' 1 

11 para deliberar sobre os assuntos constantes da pauta a seguir transcrita: 1. Ontem do dia: 1.1. 

12 . Abertura dos trabalhos; 1.2. Informes; 1.3. Discussão sobre as contribuições referentes aos 

13 Títulos 1, 11, 111 e IV do PLC. 1.4. Referendar Atas Pendentes n° 32°, 3V, 34°, 35° c 36° das 

14 Reuniões da Câmara Técnica realizadas nos dias 14/08. 04/09, 11/09, 03/10 e 17/10/2017. 2. 

15 Assuntos Gerais. 3. Encerramento. Passou imediatamente ao Item I. Ordem do dia: 1.1. 

16 Abertura dos trabalhos: O Subsecretário Vicente Correia Lima Neto agradeceu a presença de 

17 todos e deu por aberta a sessão. Prosseguiu ao Subitem 1.2. Informes: Fez os seguintes 

18 informes: a) que o Secretário Adjunto da SEGETH, Luiz Otavio Alves Rodrigues, está 

19 cumprindo outra agenda c tão logo se libere coordenará esta reunião; b) que foi publicada no 

20 Diário Oficial do Distrito Federal n° 162, de 24/08/2018 a nova Portaria n° 112, de 21/08, que 

21 redefiniu a composição do Grupo de Trabalho - GT desta Secretaria. Sugeriu ao Pleno a 

22 inversão de pauta e passou ao Item 1.4. Referendar Atas Pendentes n° 32°, 333, 34°, 35' e 36°  

23 das Reuniões da Câmara Técnica realizadas nos dias 14/08, 04/09, 11/09, 03/10 e 17/10/2017: 

24 Esclareceu que em razão da atual composição de representantes desta Câmara Técnica seria 

25 inviável proceder a aprovação das referidas atas. Dessa forma, as atas foram referendadas pelo 
. — 

26 Pleno. Prosseguiu ao Subitem 1.3. Discussão sobre as contribuições referentes aos Títulos 1. II  
- 

27 III e IV do PLC.: O Senhor Vicente Correia Lima Neto deu inicio a leitura da proposta de 
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Conjá-to Urbanístialg de` 

Capado 1: do conjunto' a g" 

s 30 (urbanistico de Brasília .  Ar..”-1°.°14  Eis; Lei éogiiipfémentafdispõetirse:3 Plano de Prese'rvação .  
- 

31 do Conjunto Urbanístico *Brasília z  PPCU.B nos termos do que estpbelece os § I' e §2.° do 

32 •-Art. 316 da Lei Orgánica do Distrito Federal - LODF. O Parágrafo Único do Art. 67, e os 

33 Artigos 153 e 154 do Plano Diretor de-Ordenantenlo Territorial - PDOT. Art. 2°: O Conjunto 

34 Urbanístico de Brasília ott konjunto.  Urbano co; struido em decorrência do projeto do Plano 

35 Piloto de Brasília, nos termos das disposições do Decreto n°10.829 de 1987 e da Portaria 

36 IPHAN n°314 de 1992, complementada pela Portaria IPHAN n° 166 de 2016, constitui bem 

37 tombado pelos governos distrital e federal, e inscrito na lista do património mundial pela 

38 Organização das Nações Unidas para Educação, a Ciência e a Cultura - UNESCO. § 1°: A 

39 poligonal de tombamento do CUB em ámbito distrital passa a corresponder aos limites 

40 definidos pelo Anexo!. § 2°; A poligonal de tombamento do CUB que de trata o § ré acrescida 

41 do espelho d'água do Lago Paranoá, correspondendo a Zona Urbana do Conjunto Tombado - 

42 ZUCT, estabelecida pelo Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal - 

43 PDOT, e acrescido dos imóveis correspondentes a Área de Relevante Interesse Ambiental - 

44 ARIA Santuário da Vida Silvestre do Vale do Riacho Fundo, área 2. § 3°: O CUB é delimitado 

45 a leste pela Orla do Lago Paranoá, a oeste pela DF 003, Estrada Parque Industrial e 

46 Abastecimento - EPIA, ao sul pela DF 025, Estrada Parque Dom Basco - EPDB, e ao norte 

47 pela interseção da DF 002, Eixo Rodoviário Norte e Sul, com a EP1A, conforme o Anexo 1 Art. 

48 3°: Para efeito das disposições desta Lei Complementar é utilizada a delimitação dos setores 

49 funcionais constantes do Anexo II, que atualiza a setorização para o CUB, anteriormente 

50 disposto na planta URB 89/89. Parágrafo Único: Fica revogado o Decreto n°13.059 de 08 de 

51 março de 1991, que aprova a planta de zoneamento e setorização de Brasília, a URB 

52 89/89.Seção I: Dos valores do Conjunto Urbanístico de Brasília. Os valores do CUB que 

53 fundamentaram a sua inscrição na lista do património mundial pela UNESCO, e foram 

54 considerados para a salvaguarda são os seguintes: a concepção das quatro escalas urbanas, 

55 a residencial, a monumental, a gregária e a bucólica, e as suas características. O valor 
f 

56 histórico resultante do processo de implantação da capital no interior do país, representando 

57 a ação grandiosa da socWade brasileira integrada a uma estratégia de desenvolvimento 
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58 regional, e afirmaç'ào da identidade nacional para o mundo. Inciso 3°: O valor paisagístico 

59 resultante da inserção da cidade no território. 4°: Os valores estéticos e artístico-cultural 

60 resultantes do urbanismo e da arquitetura representativa do movimento moderno. 5°: O valor 

61 histórico resultante da contribuição brasileira para arquitetura e urbanismo mundiais. 6°: O 

62 valor estético e artístico resultante do urbanismo e da arquitetura da autoria de Lúcio Costa e 

63 Oscar Niemeyer, constituindo acervo arquitetônico excepcional e de impacto na história da 

64 arquitetura. 7 0: Os valores referenciais para a inclusão de Brasília na lista do patrimônio 

65 cultural da humanidade e de seu tombamento com o bem de interesse culturaL A representante 

66 do Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU/DF, Valéria Arruda de Castro, sugeriu 

67 retirar do texto: a ação grandiosa da sociedade brasileira, e inserir ao final: representando uma 

68 estratégia de desenvolvimento regional, pois o valor histórico é resultante do processo de 

69 implantação da capital no interior do pais, representando urna estratégia de desenvolvimento 

70 regional. Ressaltou que a lei tem que ser mais subjetiva. Registra-se a presença do Senhor 

71 Secretário Adjunto da SEGETH, Luiz Otavio Alves Rodrigues. Após debates ficou pactuado 

- - -72 inserir ao texto: a capacidade de realização da sociedade brasileira, integrada ao 

73 desenvolvimento regional. O Senhor Vicente Correia Lima Neto prosseguiu a leitura: Dos 

74 atributos, seção II: Dos atributos do Conjunto Urbaníslico de Brasília. Constituem atributos 

75 do CUB: a interação das quatro escalas urbanas, a monumental, a residencial, a gregária e a 

76 bucólica no Conjunto Urbanístico de Brasília. 2°: A estrutura viária como arcabouço 

77 integrador das várias escalas urbanas. 3°: O sentido de unidade de ordenação, bem como a 

78 setorização por funções do espaço urbano. 4°: O conjunto urbanístico do Eixo MonumentaL 

79 5°: As superquadras e o conceito de unidade de vizinhança. 6°: A cidade parre com os seus 

80 espaços abertos e a importância da estrutura verde urbana como pressuposto do seu partido 

81 urbanístico. 7": A orla do Lago Paranoá, com livre acesso, onde prevalece a escala bucólica. 

82 8°: A arquitetura dos edifkios representativos do movimento moderno. 9°: A presença do céu 

83 com a visão da linha do horizonte. lb": Os acampamentos e ocupações pioneiras. 11°: A 

84 questão residencial e o não alastramento do suburbano. O Senhor Secretário Adjunto Luiz 

85 Otavio Alves Rodrigues questionou se foi abordado o tema do espelho d'água do Lago Paranoá 

86 no texto. A Senhora Valéria Arruda de Castro ressaltou que na Ultima reunião foi informado 

87 que os setores serão flexibilizados em usos. Recomendou inserir alguma diretriz nesse sentido, 

L 

  

 

 

  

  



Á

1 
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

~1.• .....• a.:m ...-'Se-trõleria de Estado de Gestão do Território e Habitação do Distrito Federal — 
SEGETH 

, 38' Reunião da Câmara Técnica do Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico 
de Brasflia — PPCUB — 27/08/2018 

— — — . 

88 para evitar questionamentos e restrições à proposta. Sugeriu inserir no texti;:: setorização com 
; 

89 baixa flexibilização de uso. Ao que o Senhor Vicente Correia Lima Neto-respondeu que a 
-e2.-1 , • -,., • , 

90 setorização nesse caso são as funções: o habitar, o morar, o trabalhar, e'hao está, fazei:11h_ .
..,. 3  , 

91 remissão aos usos. Destacou que dentro do conjunto a setorização por função, é impona9te, j 

92 porém as suas funções não são excludentes. A Diretora da Diretoria de Preservação — 

93 DIPREISUPLAN, Lídia Adjuto Botelho, esclareceu que essa sessão dispõe sobre os atributos 

94 do CUS, e ainda não das diretrizes, e assim que tratadas haverá a atualização dos usos. Co Senhor 

95 Secretário Adjunto Luiz Otavio Alves Rodrigues ressaltou que a questão da setorização dentro 

96 desse ordenamento previsto pelo Lúcio Costa, é uma característica importante de Brasília, c 

97 que o texto da lei deve trazer esse cuidado, dc que é possível flexibilizar usos nos diversos 

98 setores, sem descaracterizá-los. Observou ainda que o espelho d'água do Lago Paranoá é um 

99 atributo importante para ser adicionado ao CUB. O Senhor Vicente Correia Lima Neto seguiu 

100 à leitura: Sessão 3 - Da configuração do espaço do CUB. Art. 6°: A concepção do Plano Piloto 

101 de Brasília estrutura-se em dois eixos, o monumental e o rodoviário residencial, orientados 

102 pelos pontos.cardeais e adaptados à topografia local, que se cruzam em ângulo reto, a partir 

103 dos quais se organizam as diferentes funções urbanas. Inciso I: as funções cívico- 

104 administrativas ao longo do Eixo Monumental. A função residencial estruturada nas 

105 superquadras e respectivas áreas de vizinhança ao longo do eixo rodoviário residencial. O 

106 centro urbano no cruzamento dos dois eixos, concentração de comércio, sirviço e diversões. 

107 Inciso IV: o sistema de espaços livres e verdes que configuram a cidade parque. Art. 7°: Modelo 

108 singular de parcelamento do solo, resultante do ideário do movimento moderno, se expressa 

103 principalmente por meio de: Inciso 1-Projeções e lotes. A representante da Secretaria de Estado 

110 de Infraestrutura e Serviços Públicos - SINESP, Ana Tourinho Cavalcante Vale, destacou 

111 que ao citar as funções cívico-administrativas ao longo do eixo, faltou mencionar os comércios 

112 de vizinhança. Sugeriu mencionar o que é área de comércio e serviços nessas áreas de 

113 vizinhança. Ao que o Senhor Vicente Correia Lima Neto informou que está inserido no 

114 conceito de área de vizinhança, que integra a questão da função principal c a residencial, e tudo 

115 é complementar a residencial. Em seguida deu continuidade à leitura: Art. 70: O modelo 

116 singular de parcelamento do solo, resultante do ideário do movimento moderno, se expressa -- 

117 principalmente por meio de lotes isolados, Inciso!. Inciso 11: Predomínio de espaço livre sobre 

• 
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118 os construídos. III- O emolduramento dos edifícios pela paisagem. IV: A permeabilidade 

119 visual. V: Livre circulação de pedestres. VI: Separação do trânsito de veículos da circulação 

120 de pedestres. Art. 8°: O Eixo Monumental e o Eixo Rodoviário residencial são referências para 

121 o endereçamento do Plano Piloto de Brasília, organizando a denominação dos setores, vias, 

122 superquadras e entre quadras segundo os quatro pontos cardeais. Parágrafo Único.-  o 

123 endereçamento das superquadras é alfanumérico com centenas impares localizadas a oeste do 

124 eixo rodoviário residencial e pares a leste, aumentando em função do seu afastamento ao eixo 

125 rodoviário, e blocos residenciais endereçados por letras sequenciadas a partir da entrada das 

126 quadras. O Senhor Secretário Adjunto Luiz Otavio Alves Rodrigues observou que não está 

127 contemplado o sentido norte e sul, que cresce do Eixo Monumental até as pontas, nas unidades. 

128 Sugeriu acrescentar, também, o sistema físico de endereçamento que deverá ser preservado. A 

129 Senhora Lídia Adjuto Botelho informou que no plano de sinalização tem diretrizes específicas, 

130 e sugeriu proceder a leitura para verificar melhor local para inserção dessa questão. O Senhor 

131 Vicente Correia Lima Neto prosseguiu ao texto: Capítulo 2: das escalas urbanas de 

132 preservação. Art. 9°:' O tombamento do Conjunto Urbanístico de Brasília é fundamentado na — 

133 preservação das características essenciais das quatro escalas distintas, em que se traduz a 

134 concepção urbana da cidade. Parágrafo Único: as escalas urbanas que constituem o conjunto 

135 de princípios e significados em que se traduzem a concepção do Plano Piloto de Brasília se 

136 complementam ou interagem, manifrstando-se por uma ordem espacial própria, inspirada nos 

137 princípios do movimento moderno. São as seguintes: I- escala monumental. Escala simbólica 

138 ou coletiva, que confere à cidade a marca de efetiva capital do país, concentrando os espaços 

139 de caráter cívico-administrativa, coletivo e culturaL Escala residenciaL Escala doméstica ou 

140 cotidiana, concebida para proporcionar um novo conceito de viver próprio de Brasília, 

141 estruturada pela sequência articulada de superquadras, entre quadras e comércios locais, e 

142 constituindo unidades de vizinhança. Escala gregária: escala de convívio, correspondente ao 

143 centro urbano da cidade, com espaços propícios ao encontro, diversidade de usos, liberdade 

144 na volumetria do conjunto, alturas mais elevadas na edificações e maior densidade de 

145 ocupação do solo. Escala bucólica. Escala que confere à Brasília o caráter de cidade parque, 

146 constituindo a base territorial na qual se assenta toda a cidade, compreendendo áreas livres 

147 com cobertura vegetal, destinadas principalmente à preservação ambiental, ao paisagismo e 

ço7 
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148 , ao lazer. Sessão I- da escala monumental. São elementos fundamentais e indispensáveis para 

' 1- • 
• . -é 

149 Aieitura e salvaguarda da escala monumental. A Área Verde de Proteção e Reserva - AVPR, 
- 

- 150 • Área Verde neto edificante que atua como elemento de fundo da Praça dos Três Poderes, O 

151 EIxo Monumental limitado a leste pela via L4 e a oeste pela via EPIA, elemento de estruturação 

152 do plano urbanístico organizado no sentido Leste-Oeste com amplo canteiro central gramado, 

153 cuja cola mais elevada se situa na praça do Cruzeiro, e a mais baixa na interseção do Eixo 
é 

154 'com a via L4. Inciso III- A Praça dos Três Poderes, terrapleno, muro de arrimo leste, 

155 Esplanada, piso de pedra portuguesa, espaço simbólico constituído pelos palácios do Planalto 

156 e do Supremo Tribunal Federal, no Congresso Nacional, bem como os elementos escultóricos 

157 que.a complementam. IV- O conjunto paisagístico do Congresso Nacional com os espelhos 

158 d'água e o renque de palmeiras. V- As sedes do Palácio do Itamaraty e do Palácio da Justiça, 

159 com os respectivos jardins e anexos. VI- O conjunto ordenado da Esplanada dos Ministérios. 

160 VII- A Catedral de Brasília, e seu entorno composto pelo edifício da Cúria Metropolitana, o 

161 batistério e o campanário. VIII- O Setor Cultural Sul e o Setor Cultural Norte. IX- A Torre de 

162 TF e seu conjunto urbano paisagístico. X- O setor de divulgações culturais, incluindo seus 

163 elementos construtivos, paisagísticos e escultóricos. " A praça municipal com seu conjunto 

164 de edificações circundantes, seus elementos construtivos, paisagísticos e escultóricos. XII- 

165 Memorial JK e o Memorial dos Povos Indígenas. XIII- A Praça do Cruzeiro Seção 2. A 

166 Senhora Valéria Arruda de Castro levantou as seguintes observações: a) que em vários locais 

167 essas áreas não edificantes estão definidas desde o inicio do processo. a partir do plano de Lúcio 

168 Costa, porém, existe em termos jurídicos, uma dificuldade de esclareceimento do que 

169 efetivamente pode ou não pode ser feito nessas áreas edificantes: b) no Inciso III, Item 6 cita 

170 Esplanada, e que não vê o que seria a Esplanada na parte da Praça dos Três Poderes; c) não 

171 foram citadas as edificações que existem ao longo do canteiro central. O representante da 

172 Agência de Fiscalização do Distrito Federal — AGEFIS. Francisco das Chagas Leitão, 

173 complementou que pela Portaria 314/1992 a escala monumental vai até o Memorial JK, mas 

174 pela definição do tombamento, da portaria, a escala vai até a praça municipal. A Senhora Lídia 

175 Adjuto Botelho complementou que a Portaria 314/1992 coloca o poder cívico distrital e o 

176 federal, que são os dois extremos que delimitam a escala monumental, e que há um 

177 entendimento tanto do ponto de vista do 1PHAN em relação com a Portaria 166/2016, quanto 
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178 nas discussões do PPCUB, que considera a escala monumental todo Eixo Monumental. 

179 Esclareceu que o termo esplanada não está se referindo a Esplanada dos Ministérios, mas sim 

180 ao terrapleno, muro de arrimo, esplanada e os de pedra portuguesa. O Senhor Vicente Correia 

181 Lima Neto deixou como sugestão Esplanada da Praça para avaliação posterior. Com  relação a 

182 área verde não edificante, afirmou que talvez possa entrar nas disposições finais ou num 

183 parágrafo, pois entende-se que pode ter construções, urbanização de pequeno porte, banheiros, 

184 quiosques e calçadas. Prosseguiu ao texto: Seção 2: da escala residencial. São elementos 

185 fundamentais indispensáveis para leitura e salvaguarda da escala residencial Inciso I- As 

186 superquadras na Asa Norte e na Asa Sul numeradas de 102 a 116, 202 a 216 de 302 a 316, e 

187 de 402 a 416. II- O acesso único para automóveis individualizado nas superquadras 100, 200 

188 e 300, e conjugada a cada duas nas superquadras 400. III- A faixa verde circundante das 

189 superquadras com largura estabelecida em 20 metros, provida de densa arborização em 

190 renque duplo. IV- As unidades habitacionais multifamiliares com gabarito de até seis 

191 pavimentos sobre piso térreo e pilotis livre nas superquadras 100, 200 e 300, e de até três 

192 pavimentos sobre piso térreo em-pilotis livres nas superquadras 400. V- As edificaçôes de uso 

193 institucional e comunitário interna da superquadra com no máximo um pavimento. VI- A taxa 

194 máxima de ocupação do solo de 15% para ocupação destinada a habitação e ao predomínio 

195 dos espaços abertos e da vegetação nas superquadras. VII- As entrequadras 100, 200 e 300 

196 100/300 e 200/400 destinadas a atividades de uso comunitário, como ensino, esporte, 

197 recreação e atividades culturais e religiosas. VIII- O comércio local norte e o comércio local 

198 sul IX- O eixo rodoviário residencial, com o sentido norte e sul de tráfego, canteiros com 

199 gramados e arborizados. Excetuam-se do exposto nos Incisos III e IV as superquadras já 

200 implantadas, cujos projetos de urbanismo possuem as dimensões diferentes do estabelecidos 

201 nos citados incisos. § 2°: Excetua-se a exigência da disposição do pilotis livre, conforme 

202 indicado no Inciso IV, as edificações conhecidas como JK, localizadas em parte das 

203 superquadras 400 da Asa Sul § 3°.. Os eixos L e W da Asa Norte e da Asa Sul, configurados 

204 com o sistema binário de menor hierarquia, e as tesourinhas de acesso as superquadras, 

205 integram o eixo rodoviário residencial. Seção. Da escala gregária, seção M O representante 

206 da Companhia Imobiliária de Brasília— TERRACAP, Giuliano Magalhães Penatti questionou 

207 se o emprego do termo binário está correto. Ao que o Senhor Vicente Correia Lima Neto 
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208 respondeu que conceitualmente o binário significa que todo Eixo W fosse para um sentido e o 

209 L voltasse para outro sentido. Procedeu a alteração do texto para melhor entendimento: 

210 configurados como sistemas viários de menor hierarquia. Os eixos W como eixos de menor 

211 hierarquia, e as tesourinhas de acesso as superquadras integram o eixo rodoviário residencial. 

212 Retirou sistemas binários e colocou eixos, vias de menor hierarquia, e as alças de acesso as 

213 superquadras (tesourinhas). As tesourinhas integram o eixo rodoviário residencial. A Senhora 

214 Ana Tourinho Cavalcante Vale questionou sobre as unidades habitacionais das Superquadras 

215 100, 200 e 400, e quando chega na parte do comércio local, estão numeradas 102 a 116. 

216 Complementou que quando se fala em Comércio Local, é simplesmente mencionado o 

217 Comércio Local Norte e Comércio Local Sul. Observou que quem não é de Brasília terá 

218 dificuldade de entender essa lógica. O Senhor Francisco das Chagas Leitão destacou que 

219 haverá um momento adequado no instrumento para explicar a definição de unidade de 

220 vizinhança e a escala residencial, e que será suficientemente esclarecido. Afirmou que a ideia 

221 que orienta a redação é de que não há um ordenamento dos comércios em si, e sim o 

222- ordenamento das Superquadras, Ao que a Senhora Ana-Tourinho Cavalcante Vale ressaltou 

223 que não ficou claro no texto que o Comércio Local está vinculado as superquadras. A Senhora 

224 Lídia Adjuto Botelho sugeriu acrescentar no texto: as áreas de Comércio Local Sul, Comércio 

225 Local Norte, vinculadas as Superquadras, e as entrequadras com o seu Comércio Local, O 

226 Senhor Vicente Correia Lima Neto deu seguimento a leitura: H/ - Da escala gregária. São 

227 elementos fundamentais indispensáveis para leitura e salvaguarda da escala gregária. Inciso 

228 I- A plataforma rodoviária em sua concepção arquitetônica e urbanística, e seu papel de 

229 elemento polarizador e de articulação do Eixo Monumental e do Eixo Rodoviário. II- Os 

230 setores centrais situados em torno da interseção do Eixo Monumental e Rodoviário. Ai na 

231 alínea A: Setor de Diversão Norte e Setor de Diversões Sul. B: Setor Bancário Norte e Setor 

232 Bancário Sul. C: Setor Comercial Norte e Setor Comercial Sul. D: Setor Médico Hospitalar 

233 Norte e Setor Médico Hospitalar Sul. E: Setor de Autarquias Norte e Setor de Autarquias Sul. 

234 F: Setor Hoteleiro Norte e Setor Hoteleiro Sul. E G: Setor de Rádio e Televisão Norte e Setor 

235 de Rádio e Televisão Sul. Inciso III- A diversidade de usos, a liberdade na volumetria do 

236 conjunto, altura mais elevada nas edificações predominantemente isolados. E maior densidade 

237 de ocupação do solo. Então isso são os elementos fundamentais e indispensáveis para leitura 
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238 e salvaguarda da escala gregária. Da escala bucólica, Art. 13- São elementos fundamentais 

239 indispensáveis para a leitura e salvaguarda da escala bucólica. Inciso I- A orla do Lago 

240 Paranoá com acesso público integrada pelo Setor de Clubes Esportivos Sul, o Setor de Clubes 

241 Esportivos Norte e o Setor de Hotéis e Turismo. II- O espelho d'água do Lago Paranoá como 

242 elemento paisagístico relevante na formação da imagem da cidade. Inciso III- Os parques 

243 urbanos e unidades de conservação. IV- A horizontalidade da paisagem, a baixa taxa de 

244 ocupação do solo e o predomínio da vegetação. Parágrafo Único: Todas as áreas livres do 

245 CUB e áreas não previstas institucionalmente para edificação, configuram a cidade parque e 

246 são não edificantes. Título 2. Do plano de preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília. 

247 Capítulo 1: das disposições gerais. Art. 14-O Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico 

248 de Brasília — PPCUB, é o instrumento central das políticas de preservação, de planejamento e 

249 de gestão do conjunto urbanístico de Brasília. Cujos programas, projetos e ações devem ser 

250 pautados no cumprimento dessa legislação, e incorporados aos demais instrumentos de 

251 planejamento e de gestão do Distrito Federal. ,55.  1°- Este plano de preservação visa resguardar 

252 a singularidade da concepção-urbanística e arquitetônica do Conjunto Urbanístico de Brasília, -- 

253 e o ordenamento do território para o exercício das funções sociais da cidade e da propriedade 

254 urbana. Em conformidade com a legislação específica relacionada a proteção de bens do 

255 patrimônio cultural, histórico e paisagístico, e demais legislações pertinentes. ,55.  2°- O PPCUB 

256 compreende simultaneamente o Plano de Preservação do Sítio Histórico — PPSII A legislação 

257 de uso e ocupação do solo e o Plano de Desenvolvimento Local — PDL, da Unidade de 

258 Planejamento Territorial Central. Conforme estabelecido no PDOT. Capítulo 2. Das partes 

259 integrantes do plano. São partes integrantes do plano de preservação do PPCUB: Inciso I, 

260 Anexo 1—Mapa da poligonal do Conjunto Urbanístico de Brasília. Capítulo 3: dos princípios 

261 do plano. O PPCUB rege-se pelos seguintes princípios: I- Reconhecimento do valor 

262 patrimonial do Conjunto Urbanístico de Brasília pela singularidade da sua concepção 

263 urbanística, da sua expressão arquitetônica e paisagística das quais decorre sua condição de 

264 bem cultural tombado. II- Reconhecimento dos atributos fundamentais do CUB como 

265 integrantes do território da capital federal, e promotor do desenvolvimento na região Centro- 

266 Oeste. Inciso III- Fortalecimento do CUB como patrimônio cultural distrital, nacional e da 

267 humanidade. Inciso 1V-Reconhecimento da preservação como fenômeno norteador integrado 
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268 ao processo de desenvolvimento. Inciso V- Controle das modificações do CUB, tendo em vista 
. . . 

269 as características fundamentais do Plano Piloto. Inciso VI- Garantia de acessibilidade ao 

270 pedestre e de mobilidade para a população do CUB, compatíveis com a especcidade do sitio 

271 urbano tombado. VII- Reconhecimento da necessidade de articulação entre os governos 

272 distrital e federal para preiervação, planejamento e gestão do CUB. E VIII- Ênfase no processo 

273 democrático de gestão, por meio da participação popular na preservação, planejamento e 

274 gestão do CUB. A SenhOra Valéria Arruda de Castro sugeriu retirar dg Inciso VI: para 

275 população do CUB, e permanecer garantia de acesso e mobilidade compatíveis com a 

276 especificidade do sítio tombado, pois dessa forma não fica restrito à população do CUB. A 

277 Senhora Lídia Adjuto Botelho observou que o Inciso V traz controle das modificações do 

278 CUB tendo em vista as características fundamentais do Plano Piloto de Brasília, pois como 

279 consta no texto fica paitcendo que é somente o Plano Piloto. O texto ficou alterado para: 

280 controle das modificações do CUB, tendo em vista as características fundamentais de sua 

281 concepção. Em continuidade: Art. 17- São objetivos gerais do PPCUB. Inciso I- Estabelecer 

282 os mecanismos para -a—preservação,-a- gestão-e- o- desenvolvimento—urbano do CUB. II 

283 Preservar, consolidar, salvaguardar e valorizar o CUB como sítio urbano tombado e 

284 patrimônio cultural da humanidade. III- Fomentar a condição de sibilas da capital federal. IV- 

285 Assegurar a preservação no desenvolvimento do CUB. V- Promover a participação da 

286 sociedade no planejamento e na gestão das políticas de preservação e desenvolvimento urbano 

287 do CUB. E VI- Assegura a identificação, proteção, conservação, valorização e transmissão a 

288 gerações futuras, do patrimônio cultural do CUB. Capitulo 5: das diretrizes gerais. Art. 18- 

289 são diretrizes gerais do PPCUB: preservação, manutenção e valorização do CUB pela 

290 preservação das características essenciais das quatro escalas em que se traduz a concepção 

291 urbana da cidade, monumental, residencial, gregária e bucólica. II- Manutenção da condição 

292 não edificante para todas as áreas não previstas institucionalmente para edificação, à exceção 

293 do que for definido como objeto de planos setoriais, ou conforme critérios estabelecidos nessa 

294 Lei Complementar. III- A aplicação dos instrumentos jurídicos, econômicos, tributários e 

295 financeiros para garantir manutenção dos princípios fundamentais do plano urbanístico de 

296 Lúcio Costa e a promoção, preservação, conservação, complementação, restauro e 

297 revitalização do CUB. IV- Estabelecimento de orientações e medidas para a área de entorno 
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298 do CUB, que assegure o resguardo de sua ambiência e visibilidade. V- Requalificação de áreas 

299 de interesse histórico, cultural e arquitetônico, que estejam degradadas no CUB. VI- 

300 Estabelecimento de diretrizes para projetos e desenvolvimento integrado para o turismo, lazer, 

301 cultura e educação voltados para a preservação do patrimônio cultural. VII- Indicação da 

302 necessidade de estudos para preservação do patrimônio cultural do Distrito Federal e das 

303 áreas de entorno dos bens tombados. VIII- Estimulo a ocupação ordenada dos lotes e projeções 

304 resistentes em setores consolidados, de modo a coibir a ocupação das áreas livres e não 

305 edificantes. TX- Promoção da integração, qualificação e valorização dos setores da área 

306 central do Plano Piloto de Brasília, em conformidade com o preconizado no plano urbanístico 

307 de Lúcio Costa, visando a reforçar a função do centro urbano. X- Permissão de flexibiliza ção 

308 de usos, respeitadas as características do CUB e do estabelecido pelo documento Brasília 

309 Revisitada. Aqui está estranho, ano que concerne. É no que concerne. No que concerne à 

310 exceção das restrições estabelecidas pelo Decreto 10.829/1987. XI- Articulação com os demais 

311 instrumentos de planejamento urbano, quais sejam: o Plano Diretor de Ordenamento 

312 Territorial — PDOT, a Lei de Uso e Ocupação do Solo — LUOS, o Zoneamento Ecológico- 

313 Económico— ZEE e os Planos de Desenvolvimento Local — PDL, para possibilitar mecanismo 

314 de descentralização política, administrativa e econômica, que contribuam para diminuir as 

315 pressões sobre o CUB. E XII- A articulação entre as diversas esferas políticas administrativas 

316 na busca de uma infraestrutura institucional compartilhada, visando a eficácia na gestão do 

317 patrimônio cultural urbano do CUB. A Senhora Valéria Arruda de Castro questionou com 

318 relação a questão da setorização que esta na diretriz, e sugeriu colocar uma virgula depois do 

319 Decreto 10.829/87, pois respeitada a setorização das funções urbanas e esclarece o próximo 

320 Inciso, evitando dessa forma, algum questionamento de incoerência. O Senhor Vicente Correia 

321 Lima Neto respondeu que ao citar as características fundamentais faz referência aos atributos 

322 fundamentais e a remissão direta a todos os componentes para não ficar apenas na 

323 multifuncionalidade dos espaços. Ficou concensuado a alteração do texto: Permissão de 

324 flexibilização de usos, respeitados os atributos fundamentais do CUB. E do estabelecido pelo 

325 documento Brasília Revisitada, o que concerne à exceção das restrições estabelecidas pelo 

326 Decreto 10.829/87. Deu prosseguimento: Requalificaç tio e revitalização do CUB. Título 3. 

327 Dois componentes para salvaguarda, preservação e gestão do Conjunto Urbanístico de 
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328 Brasília. Capítulo 1: disposições gerais. A leitura do território do CUB a partir dos 

329 componentes tem como finalidade evidenciar os aspectos relevantes e imprescindíveis para 

330 salvaguarda, preservação e gestão do CUB. § PI- Os componentes em níveis distintos, com 

331 diretrizes específicas devem ser tratados de forma integrada e conjunta com as escalas 

332 urbanas, para nortear a gestão do território. § 2°- Fica estabelecidos os seguintes 

333 componentes: Inciso I- Da forma urbana indicado no Anexo 3, caracterizado por: desenho 

334 urbano que compreende áreas de forma amplo fragmentada considerando o tecido urbano, os 

335 espaços urbanos e a tipologia arquitetõnica. O uso e ocupação do solo, configurado em 

336 parcelas do território que apresentam edificações tombadas individualmente e edificações 

337 representativas do movimento moderno. II- Histórico. Indicado no Anexo 4. Caracterizado por 

338 áreas que apresentam valor para a história da cidade, desde a construção da capital, até 

339 aqueles referentes ao processo de consolidação de seu desenvolvimento. III- Da paisagem 

340 urbana. Indicado no Anexo 5. Caracterizado pela inserção no território do objeto construído 

341 decorrente do projeto vencedor do concurso. Com  prevalência dos vazios que compõe a 

342 estrutura verde urbana sobre-os espaços edificados. § 3°- Os territórios do CUB apresentam - 

343 maior ou menor valor, revelando o grau. O Senhor Francisco das Chagas Leitão sugeriu 

344 alteração do 55' 3°: Os territórios apresentam maior ou menor intensidade de manifestação, 

345 intensidade desses valores. O Senhor Vicente Correia Lima Neto fez a alteração da redação 

346 indicada ao Anexo 5: caracterizado pela inserção do território do objeto construído decorrente 

347 do objeto vencedor do concurso, com prevalência dos vazios sobre os espaços edificados, e 

348 compondo a infi-aestrutura verde urbana. A representante da Secretaria de Estado de Cultura, 

349 Beatriz Coroa do Couto, ressaltou que no Art. 90  há a descrição da escala bucólica que confere 

350 a Brasília o caráter de Cidade Parque, que constitui a base territorial na qual se assenta toda a 

351 cidade. O Senhor Vicente Correia Lima Neto complementou que se trata de uma relação de 

352 setor, nem todo território que tem um valor paisagístico compõe estrutura verde. A Senhora 

353 Valéria Arruda de Castro sugeriu alteração no caput do Art. 19 com a seguinte redação: A 

354 leitura do território do CUB, a partir de seus componentes, tem como finalidade evidenciar os 

355 aspectos relevantes imprescindíveis para a salvaguarda, preservação e gestão. Para a sua 

356 salvaguarda, preservação e gestão. A Senhora Lídia Adjuto Botelho sugeriu ao Inciso 1, 

357 colocar forma urbana, histórico e paisagem urbana. O Senhor Vicente Correia Lima Neto 
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358 segiu a leitura: Inciso I- Disciplinar a ocupação urbana, com ênfase na manutenção das 

359 características de originais e consolidadas. II- Promover a qualificação do parcelamento do 

360 solo nas áreas com baixo valor morfológico na estrutura urbana. Inciso III- Promover ações 

361 de resgate dos valores do projeto original do Lúcio Costa ou representativos do movimento 

362 moderno. IV- Garantir a permeabilidade visual da paisagem e os espaços abertos como 

363 elementos estruturadores do desenho urbano. V- Promover a preservação da característica 

364 tipológica dos espaços que integram as escalas residencial, monumental, gregária e bucólica. 

365 VI- Promover as intervenções que ampliem a mobilidade não motorizada e o espaço para o 

366 pedestre, mantendo a integridade do parcelamento original. VII- Garantir que as edificações 

367 atuem como elementos de composição do plano urbanistico. VIII- Promover a requalificação, 

368 a preservação e o resgate dos elementos arquitetõnicos representativos do movimento moderno 

369 nas edificações tombadas individualmente, e nas indicadas no Anexo 14. IX- Promover a 

370 salvaguarda dos exemplares arquitetõnicos indicados no Anexo 14 e da sua inserção no 

371 território. O representante da Associação de Empresas do Mercado Imobiliário do Distrito 

372 Federal, Rogério Markiewiczidestacou o Art. 23, Inciso VI que dispõe da politica setorial de 

373 mobilidade, viabilizando padrões sustentáveis, e sugeriu que fique como no texto da LUOS, 

374 quando se fala de modo não motorizado, e, também, incluir "e não poluentes", para não 

375 restringir apenas a um modal. O texto ficou com a seguinte redação: promover intervenções 

376 que ampliem a mobilidade não motorizada, o espaço para o pedestre e para outros modos não 

377 poluentes de deslocamento, mantendo a integridade do parcelamento original. O Senhor 

378 Vicente Correia Lima Neto deu continuidade: Do componente histórico. São diretrizes do 

379 componente histórico para gestão e intervenção no território do CUB. Inciso I- Definir ações 

380 que reconheçam e destaquem a permanência do valor histórico resultante da contribuição 

381 brasileira para a arquitetura e urbanismo mundiais e do processo de transferência da capital. 

382 Preservar, Inciso II- Preservar e qualificar os territórios que apresentam registro dos 

383 acampamentos pioneiros. III- Definir ações que reconheçam e destaquem áreas que 

384 apresentem valor decorrente do processo de consolidação da cidade. IV- Recuperar e 

385 preservar, com usos compatíveis as edcações tombadas, e aquelas que guardam interesse 

386 histórico. Parágrafo Único: as PURP integrantes do Anexo IX desta Lei Complementar trazem 

387 indicações dos exemplares arquitetônicos que apresentam valor patrimonial significativo a 
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388 serem inventariados Capítulo 4: do componente paisagístico. Art. 22- São diretrizes do 

389 componente da paisagem urbana para a gestão e intervenção do território. Inciso I- Garantir 

390 a transição harmônica entre a paisagem do CUB e o entorno, livre ou edificado. II- Garantir 

391 o predomínio da paisagem natural nos parques urbanos, nas unidades de conservação e nos 

392 setores localizados à margem oeste do Lago Paranoá. Inciso III- Garantir a preservação do 

393 bioma cerrado e o uso racional dos recursos naturais. Inciso IV- Promover a adequação e a 

394 qualificação urbanística dos espaços públicos, as normas de acessibilidade, com inserção de 

395 sinalização e modernização do mobiliário urbano. Inciso V- Promover a qualificação 

396 paisagística com intensificação da arborização ao longo das vias, calçadas e estradas parque. 

397 VI- Promover a conservação e a manutenção contínua dos espaços públicos. E a manutenção 

398 continua dos espaços públicos urbanos. E VII- Preservar o emolduramento da massa edificada 

399 na paisagem. Título 4: das diretrizes setoriais do Plano de Preservação do Conjunto 

400 Urbanístico de Brasília. Capitulo I: da mobilidade no CUB. Art. 23-Ás diretrizes gerais para 

401 mobilidade no CUB visam estabelecer um padrão de desenvolvimento que possibilite reduzir 

402- -a circulação-de-veículos de transporte motorizado individual, em observância com a política  

403 setorial de mobilidade. Viabilizando padrões sustentáveis de deslocamento, e consistem no 

404 seguinte: Inciso 1-Manutenção dos atributos fisicos da malha viária estruturante da concepção 

405 original do Plano Piloto. Acrescido do sistema viário implantado na década de 60, 1960, com 

406 promoção de ações e intervenções que possibilitem adaptações na dinâmica urbana e as 

407 políticas setoriais de acessibilidade, de mobilidade e de transporte. II- Priorização no 

408 tratamento do espaço público dos modos não motorizados de transporte, em especial as 

409 infraestruturas destinadas aos pedestres e ciclistas, observado o desenho universal. III- 

410 Promoção de maior articulação das vias de trânsito rápido com o sistema viário do Plano 

411 Piloto, de modo a melhorar a distribuição de tráfego e reduzir o impacto do volume de veículos 

412 no CUB. IV- Garantia do tratamento paisagístico adequado ao sistema viário principal, 

413 observadas as caracteristicas das escalas urbanas e do projeto vencedor do concurso para a 

414 nova capital. V- Promoção da permeabilidade e conectividade do território no sentido leste - 

415 oeste, no sistema viário coletor, ampliando as alternativas de transporte público e não 

416 motorizado. VI- Redução da velocidade das vias de trânsito rápido e arteriais, de forma a 

417 priorizar a segurança viária, e permitir os deslocamentos seguros dos pedestres e ciclistas. 
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418 VII- Intervenções no sistema viário local e coletor, priorizando a intervenção dos modos não 

419 motorizados, priorizando a circulação dos modos não motorizados. VIII- Controle da oferta 

420 de vagas públicas no CUB, integradas as estratégias de oferta de' transporte público coletivo 

421 e a politica de estacionamento do Distrito Federal, priorizando a utilização de áreas públicas 

422 subutilizadas e impermeabilizadas no território para oferta de vagas. IX- Implantação de 

423 política de gerenciamento de demanda como estratégia para ampliar a mobilidade sustentável 

424 e a preservação do conjunto do CUB. X- A ampliação da oferta de transporte público coletivo 

425 preferencialmente a ampliação da capacidade viária. Art. 24. A Senhora Ana Tourinho 

426 Cavalcante Vale observou repetição do texto no Inciso VII: intervenções do sistema viário 

427 local c coletor, priorizando a circulação de modos não motorizados. Ao que o Senhor Vicente 

428 Correia Lima Neto respondeu que a intenção é deixar claro que qualquer intervenção no 

429 sistema viário local e coletor, terá prioridade de modos não motorizados, em função da 

430 característica do sistema. O Senhor Rogério Markiewicz reforçou que sua observação caberia 

431 nos incisos II, V, VII c X. A Senhora Valéria Arruda de Castro sugeriu que se faça um inciso 

432 com prioridades aos tipos de transporte: não motorizados, motorizados não poluentes e 

433 transporte de pedestre. priorizando as atividades de tratamento do espaço público, 

434 permeabilidade e conectividade do território e intervenções. O Senhor Rogério Markiewiez 

435 sugeriu ao Inciso X a ampliação da oferta de transporte público coletivo, preferencialmente a 

436 ampliação da capacidade da via, priorizando padrões de mobilidade não poluentes. Ao que o 

437 Senhor Vicente Correia Lima Neto explicou que a sugestão faz sentido, porque se tiver algum 

438 tipo de infraestrutura especifica para veículos elétricos, talvez tenha algum tipo de intervenção 

439 no espaço público. lá no Inciso V não caberia, por se tratar do sistema viário da integração leste 

440 — oeste, ou seja, essa conectividade de um sistema viário principal, onde estão garantidos 

441 deslocamento do pedestre, ciclista, veículos motorizados poluentes ou não poluentes. O Senhor 

442 Secretário Adjunto Luiz Otavio Alves Rodrigues observou que na medida que se prioriza o 

443 não motorizado e ciclovias, não impede que se tenha outros tipos de veículos individuais de 

444 motor elétrico que são compatíveis, tanto em velocidade, quanto impacto. O Senhor Rogério 

445 Markiewiez destacou que ao agregar isso ao texto servirá como estimulo, bem como 

446 contribuirá para a redução da poluição urbana, realçando a parte sustentável de outros modais. 

447 O Senhor Vicente Correia Lima Neto sugeriu alteração ao Inciso II, a redação: priorização 
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448 do tratamento do espaço público no sistema viário, os moldes não autoria  dos e moldes não 

449 poluentes de transporte, em especial as infraestruturas e mobilidade destinadas ao pedestre e 

450 ao ciclista, observar o desenho universal. Justificou esse recorte tanto para o espaço público, 

451 quanto para o sistema viário, manter a prioridade para os modos não motorizados e modos não 

452 poluentes de transporte, bem como o transporte coletivo, ou seja, a prioridade é sempre o 

453 coletivo sobre o individual, o não motorizado sobre o motorizado e o não poluente sobre o 

454 poluente. Dessa forma, propôs retirar do texto Inciso VII. Informou que o Inciso X atenderia os 

455 sistemas não poluentes, fazendo referência ao sistema de transporte público coletivo. Retomou 

456 a leitura: Art. 24- Para fins de preservação e gestão do CUB, fica definida a hierarquia do 

457 sistema viário conforme Anexo VI e descrito o seguinte: o sistema viário principal é composto 

458 pelas seguintes vias de trânsito rápido e arteriais. O Eixo Monumental em nenhum eixo 

459 rodoviário ERN, ERS, rodoviário norte e sul, DF-002, L4, ou EPNA, DF-004, BR 450, EPIA, 

460 DF-003, EPIA-A, DF-001, EPIG e DF-011. O Senhor Secretário Adjunto Luiz Otavio Alves 

461 Rodrigues observou a ausência dos Eixos NI e Si, do Eixo Monumental. O Senhor Francisco 

— - - --- 462 das Chagas Leitão questionou se as siglas apareceriam no glossário, e sugeriu fazer a remissão — 

463 a um mapa ou anexo. O Senhor Vicente Correia Lima Neto informou que todo o sistema 

464 viário está especificado no mapa,i e que há duas alternativas, manter todas as siglas e fazer 

465 referência no mapa em anexo, ou retirar do Projeto de Lei, deixando apenas a descrição gráfica. 

466 Ficou acordado que as siglas devem constar nos mapas com identificação de cada uma. Em 

467 continuidade a leitura, explicou que o motivo de toda a classificação e hierarquia é demarcar 

468 qual o traçado relevante e o que deve realmente passar para a anuência prévia no caso das 

469 intervenções, que consta no Parágrafo Único: as intervenções do sistema viário principal e 

470 secundário devem respeitar os princípios do tombamento e ser submetida a anuência prévia 

471 do órgão de preservação distrital. A Senhora Beatriz Coroa do Couto, apontou que há um 

472 certo conflito com relação aos órgãos de preservação no Distrito Federal. Esclareceu que o dos 

473 bens tombados isoladamente e pequenos conjuntos, é de responsabilidade da SECULT, e os da 

474 dimensão urbana é a SEGETH. Sugeriu deixar claro no texto, para que não haja 

475 questionamentos com relação às intervenções no sistema viário. A Senhora Lídia Adjuto 

476 Botelho esclareceu que não estão chamando de órgãos de gestão, mas de gestão, planejamento 

477 urbano e preservação, evitando o nome SEGETH, pois pode haver mudanças posteriormente. 
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478 O Senhor Francisco das Chagas Leitão sugeriu usar o plural: aos órgãos de preservação 

479 pertinentes, uma vez que há órgãos em âmbito local e federal, e podem sofrer mudanças na 

480 distribuição de funções. O Senhor Vicente Correia Lima Neto prosseguiu a leitura:Capitulo 

481 2: da política habitacional no CUB. Art. 25-As diretrizes gerais para habitação do Conjunto 

482 Urbanístico de Brasilia visam a qualificar a produção habitacional, a adequar a produção de 

483 moradias ao déficit e a demanda habitacional, e compreendem o seguinte. Inciso 1-Á redução 

484 dos vazios urbanos e espaços consolidados do CUB por meio da aplicação de instrumentos 

485 urbanisticos, tributários e administrativos, afim de aumentar a provisão habitacional. II- A 

486 revisão dos usos nos centros urbanos, por meio da inserção de habitação, despertando a cidade 

487 para seu (..), e criando todas as condições fisicas e jurídicas capazes de estimular o 

488 cumprimento da função agregadora própria ao centro da cidade. III- O fomento, a luz da 

489 justiça social, da inserção de habitação de interesse social em áreas centrais dotadas de 

490 infraestrutura e serviços, em contraponto a tendência de espraiamento da ocupação territorial 

491 no Distrito Federal. IV- A promoção do uso habitacional com o comércio no térreo. criando 

492 faixadas ativas e incentivando fluxo de pedestres. V- O empoderamento dos atores que 

493 contribuem para a vitalidade dos setores do CUB, e pela manutenção dos serviços e atividades 

494 relacionadas a escala gregária do Plano Urbanistico de Brasília. VI- O combate ao processo 

495 de esvaziamento e deterioração das edcações do CUB. VII- A preservação da memória 

496 coletada e das relações sociais estabelecidas nas (aferentes áreas do CUB. VIII- O fomento da 

497 inserção de diversas faixas de renda de interesse social, nos empreendimentos habitacionais, 

498 contribuindo para a redução da segregação socioespacial no Distrito Federal. IX- A criação 

499 de incentivos à produção privada de habitação de interesse social no CUB, vinculada aos 

500 programas habitacionais de interesse social. E ampliação de convénios e parcerias para este 

501 fim. X- A inserção de habitação nos setores centrais, condicionadas à preservação da paisagem 

502 urbana histórica moderna, e reabilitação dos edificios quando for o caso. XI. O atendimento 

503 preferencial dos empreendimentos de interesse social, população que trabalha no CUB e a 

504 população em déficit habitacional, que mora ou trabalha na UPT central. XII- A criação de 

505 alternativas de moradia para a população jovem nas regiões centrais com a diversidade 

506 tipológica e adequadas à faixa de renda. XIII- A promoção de uma rede de proteção social e 

507 económica da população por meio dos serviços de monitoramento e acompanhamento social 
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508 das famílias beneficiadas pela política habitacional e da integração com outras políticas 

509 públicas afins. XIV- A promoção de arranjos habitacionais bifamiliares em áreas de habitação 

510 unifamiliar. XV- O incentivo a adoção de 'tecnologia socioambientais, em especial as 

511 relacionadas ao uso de energia solar, gás natural e ao manejo da água e dos resíduos sólidos, 

512 e a agricultura urbana, a produção de habitação. O Senhor Francisco das Chagas Leitão 

513 sugeriu mencionar nesse artigo, o estímulo ao uso misto em áreas compatíveis, uma vez que o 

514 Plano está apontando o SGA que não tem uso misto. Citou como exemplo a W3 Norte, que tem 

515 terrenos vagos, acessibilidade e mobilidade muito maior do que muitas outras áreas. Ressaltou 

516 que o uso misto está sendo colocado nas Quadras 900, que não tem transporte coletivo, e não 

517 está contemplado nas Quadras 500 que já possuem. O representante do Sindicato da Indústria 

518 da Construção Civil do Distrito Federal, João Gilberto de Carvalho Accioly, sugeriu que seja 

519 ampliado para além do Setor Central, mesmo que se discuta posteriormente e chegue à 

520 conclusão que as outras áreas não tenham adequação. Ao que o Senhor Vicente Correia Lima 

521 Neto destacou que a lógica é vincular as áreas de alta acessibilidade. A Senhora Valéria 

—522. --Arruda -de-Castro-extemou preocupação quanto aos -arranjos- de--habitação bifamiliar, -e- 

523 questionou se já há algum tipo de programa para inserir tal diretriz. Ao que o Senhor Vicente 

524 Correia Lima Neto citou como exemplo a Candangolândia que é unifamiliar originalmente, 

525 mas têm algumas situações em que há duas famílias morando numa mesma residência, porém 

526 o arranjo bifamiliar não está previsto na norma, e continua sendo unifamiliar exclusivo. 

527 Destacou que o arranjo bifamiliar permite objetivamente reduzir déficit da política habitacional, 

528 sem necessariamente construir, ter uma nova unidade imobiliária. Isso atende basicamente 

529 famílias que moram juntas e pretendem construir novo domicilio. Foi sugerido agrupar os 

530 Incisos II e X, que ficou assim escrito: Revisão dos usos dos censos urbanos por meio da 

531 inserção de habitação, criando as condições fisicas e jurídicas capazes de estimular o 

532 cumprimento da função agregadora própria ao centro da cidade. A inserção da habitação nos 

533 setores centrais, condicionar a preservação, paisagem histórica e moderna e reabilitação dos 

534 edificios, quando foro caso. Após debate, ficou acordado que o texto do Inciso X é suficiente 

535 e, portanto, contemplado no inciso II. O Senhor João Gilberto de Carvalho Accioly 

536 questionou se ouso comercial e institucional, permitido no mesmo lote, o caracteriza como lote 

537 de uso misto. Ao que o Senhor Vicente Correia Lima Neto respondeu negativamente, pois o 
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538 misto está vinculado à habitação, e que qualquer outro uso junto com habitação está definido 

539 no plano diretor. Acrescentou que o foco é HIS (Habitação de Interesse Social), nas áreas 

540 centrais e, portanto, o uso misto ê resultado dessa inserção de HIS num setor que não previa tal 

541 uso. Foi sugerido criar dois artigos, um específico para ZEIS (Zona Especial de Interesse 

542 Social), e outro tratando especificamente do tema. O Senhor Vicente Correia Lima Neto 

543 respondeu que a ZEIS aparece como resultado da diretriz, e consta mais adiante na parte dos 

544 programas. O Senhor João Gilberto de Carvalho Accioly destacou que a política habitacional 

545 ligada à habitação de interesse social pode ter uma extensão do uso que vai gerar uma receita, 

546 e essa receita pode fazer parte da política de habitação, mesmo que seja para investimentos em 

547 outra área. Ao que Senhor Vicente Correia Lima Neto explicou que neste sentido a diretriz 

548 está na sessão de habitação nos setores centrais como um todo, e a questão de habitação de 

549 interesse social em área central, e a condição de utilizar a habitação no CUB ê apenas para 

550 habitação de interesse social delimitada em ZEIS. As outras que não são ZEEs, serão inseridas 

551 dentro do PLANDHIS. O Senhor João Gilberto de Carvalho Accioly comentou que há 

552 - -discussões-no sentido de estender o -uso habitacional para o Setor Comercial Sul. Ressaltou que 

553 a zona central tem vários setores, como Setor de Rádio e TV, Setor Hospitalar, Setor Hoteleiro, 

554 e que dentro de uma política no sentido de prover recursos financeiros, não apenas na 

555 requalificação do espaço, com a ocupação de uso habitacional que vai trazer adensamento, mas 

556 que trará vida à noite, mas, também, como provedora de recursos, atingindo o objetivo de 

557 fomentar a ter oferta de habitação de interesse social, Ao que Senhor Vicente Correia Lima 

558 Neto esclareceu que a única vinculação que está sendo feita é nas ZEIS demarcadas na região 

559 central, pois o uso, de certa maneira, não é previsto, sendo uma fonna de avaliarem a execução 

560 da política. Acrescentou que em todo o restante do CUB aonde não estava prevista habitação, 

561 está sendo dada autonomia para o mercado estabelecer as condições para produzir habitação, e 

562 no caso, ao aplicar os instrumentos urbanísticos tributários e financeiros está sendo exatamente 

563 para captar recursos para fomentar a Política Habitacional de Interesse Social em outras zonas, 

564 inclusive dentro do CUB, e sugeriu que o assunto fosse tratado no disposto sobre a ONALT. 

565 Com relação aos instrumentos, sugeriu mudança na redação: aplicação dos instrumentos 

566 urbanísticos, tributários e administrativos a fim de aumentar a provisão habitacional, a 

567 redução dos vazios urbanos e a captura, ajuste e distribuição dos beneficias em zonas. A 
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- ‘• .570 .habitacional; potque ós'issuntot se misturam e podem gerar-dúvidas.-- O SenhonVicente 
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5?1 ... Correia .Ligia ,Neto expliçou.q4e o capítulo está muito imbricadó com o Eixo 4 da política 

572 ir habitacional de interesse" soc.  iai no CUB. Resumiu que o Grupo de Trabalho terá tarefa 'de juntar - .  

.• 

573 • interesse social e retomar o assunto no momento da discussão. Informou que foi criado o inciso 
- 

..... .. 
. r . - 

574 pelo.  Senil-c:A:Fran-cisco Chagas tra‘ta dó estimulo ao uso misto ern-área de . proposto Leitão, que 
-- — 

575 alta acessibilidade e oferta de empregos e serviços. O Senhor Francisco Chagas Leitão 

576 complementou que mesmo que não venha integrar uma política pública de interesse social, 

577 acaba suscitando a oferta de unidades imobiliárias menores, que de certa forma atende a faixas 

578 da sociedade de menor rendi O Senhor Secretário Adjunto Luiz Otavio Alves Rodrigues 

579 sugeriu deixar de uma manetra mais geral o texto do Inciso XII, inserindo a diversidade 
-.— 

-580 -tipológica adequada a diferentes faixas de renda e etárias. O Senhor Vicente Correia Lima 

581 Neto continuou a leitura: Dos espaços públicos do CUB. Art. 26- As diretrizes gerais para os 

582—espaços públicos-exisientav. do -CUB-visam-orientar as-intervenções públicas ou-privadas de - 
- 

583 forma coordenada as demais exposições deste plano de preservação, e compreende o seguinte: _ 

584 Inciso I- A promoção da Pré servação e do ordenamento dos espaços públicos por meio de 

585 ações relacionadas ao resgate do solo livre, garantindo a sua quall &ação e a liberdade de _ 
586 circulação dos pedestres. O respeito ao plano diretor de sinalização do Distrito Federal, e ao 

587 regulamento para sinalização turística estabelecido em legislação especi fica. III- A 

588 formulação de soluções para acondicionamento e armazenamento de resíduos sólidos para 

589 coleta, provenientes das atividades urbanas, de modo a evitar o uso permanente de contéineres 

590 em superficies nos espaços públicos, conforme legislação especifica. A aplicação dos 

591 - parámetros estabelecidos pelas planilhas PURP concomitante com a legislação específica 
.....- 

592 para ocupação de área pública mediante concessão de direito real de uso e concessão de uso, 
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568 'Senhora Lídia Adjuto Botelho augóriu deixar os incisos-qüe falam de habitação de interesse 
-4...... ."1._-  • . -:  

' 569 social aglomerados para tratar Mais ao final, e falar de uma maneira geral na questão da política 

593 para ocupação em subsolo no nível do solo e espaço aéreo. V- A adoção do desenho universal 

594 para requalcação, ampliação do espaço do pedestre, para urbanização dos espaços públicos 

595 de acordo com as características das escalas urbanas. VI- A criação e adoção de padrões de 

596 mobiliário urbano para pontos de táxi e de ónibus, banca de jornal e revistas e outros, por 

597 meio de projetos realizados pelos órgãos competentes ou por meio de concurso público. Art.27- 

çj 
e.eaffie 
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598 O tratamento paisagístico dos espaços de uso público deve promover o conforto bioclimático 

599 e organização da estrutura visual e evitar prejuízos a pisos, pavimentos e construções lindeiras. 

600 Parágrafo Único: a arborização de vias, espaços de estacionamentos públicos, deve ser 

601 proposta de forma a não obstruir passagem de pedestres e acessibilidade aos logradouros 

602 públicos, ou prejudicar a visibilidade do motorista e do pedestre, sem interferência com as 

603 redes de concessionárias de energia, água, esgoto e drenagem. Art. 28- A elaboração e a 

604 modificação de projetos urbanísticos que contemplem sistema viário e aquelas que envolvam 

605 paisagismo em áreas públicas de menor abrangência, devem ser submetidos obrigatoriamente 

606 a análise e aprovação do órgão gestor do Planejamento Territorial e Urbano do Distrito 

607 Federal. Parágrafo Único: após a conclusão das obras de implantação do projeto urbanístico, 

608 deve ser emitido o respectivo certificado de conclusão da implantação. Art. 29-A implantação 

609 de infraestrutura urbana no CUB deve observar os componentes de preservação, bem como os 

610 atributos das escalas urbanas no território. § 10- Nas áreas com incidência concomitante de 

611 mais de um componente de preservação, fica vedada a instalação de rede de energia elétrica 

- 612---  do tipo • aérea, devendo quando-exiú,nte; ser substituída pela rede de energia subterrânea. § 

613 2°- Os projetos de drenagem pluvial no CUB devem respeitar a paisagem, as escalas urbanas 

614 e as diretrizes desse plano. § 3°- O espaço público objeto da implantação de infraestrutura 

615 urbana deve ser recomposto, observado o disposto nesse plano e em legislação especifica. Da 

616 política cultural, capítulo 4. Art. 30-As diretrizes gerais para a política cultural no Conjunto 

617 Urbanístico de Brasília visam a orientar a integração de instrumentos da política urbana e da 

618 política cultural, em porções do território significativas para a expressão cultural, memória e 

619 identidade da população do Distrito Federal, de forma coordenada as demais disposições 

620 desse plano de preservação, e compreende o seguinte: Inciso A valorização do patrimônio 

621 material e imaterial, bem como das referências culturais dos diferentes grupos sociais que 

622 constituem a população do Distrito Federal, como estratégia de fortalecimento da 

623 identificação dos agentes com o território. II- A promoção do desenvolvimento urbano 

624 sustentável, associado à apropriaç'ão social do espaço e ao exercício da cidadania cultural 

625 como forma de efetivação do direito à cidade. Inciso III- O estímulo a dinamização de 

626 territórios caracterizados pela concentração de equipamentos culturais, a partir do fomento 

627 da dinâmica cultural e social nos espaços urbanos. Inciso IV- O apoio a preservação e 
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628 valorização de equipamentos culturais em espaços públicos de valor cultural, afim de estimular 

629 sua apropriação por grupos sociais das classes populares e minorias identitárias. A Senhora 

630 Beatriz Coroa do Couto sugeriu a troca do termo classes por iegmentosl.0 Senhor Vicente 

631 Correia Lima Neto prosseguiu: Populares, e minorias identitárias, V- 0 incentivo ao 

632 cumprimento da função social da propriedade e da cidade, por meio da ocupação por 

633 atividades culturais de móveis sem uso, localizados nas áreas centrais do CUI3, de modo a 

634 integrar a dinâmica cultural nos locais em que esses imóveis se encontram edificados. VI- O 

635 incentivo à apropriação social dos espaços urbanos por meio da integração com a política de 

636 habitação de interesse social. VII. A participação social nos processos decisórios de definição 

637 e gestão das porções do território contempladas pela política cultural no CUB. E VIII- A 

638 promoção do desenvolvimento socioeconómico integrado do território, a partir de ações de 

639 fomento e assessoria técnica aos indivíduos, grupos sociais, iniciativas que atuam nas porções 

640 do território contempladas pela política cultural no CUS. Esclareceu que ainda há uma ressalva 

641 a ser revista, que é a questão da política cultural, bem como da habitação, fazendo uma relcitura 

642 do eixo da política cultural, revisando o capítulo da diretriz setorial, para avaliarem se há 

643 alguma falha. O Senhor Secretário Adjunto Luiz Otavio Alves Rodrigues passou ao Item 2.  

644 Assuntos Gerais:  A Senhora Lídia Adjuto Botelho informou que na quarta-feira o Grupo 

645 Técnico Executivo de Acordo de Cooperação - GTE fará uma rodada de discussão do PLC 

646 junto ao IPHAN, com programação de quais títulos seriam objeto de discussão. O Senhor 

602 Francisco da Chagas Leitão informou que se cogitou junto ao GTE se seria viável ou mais 

648 producente trazer o GTE para a discussão no PPCUB. Esclareceu que o GTE ê um âmbito de 

649 discussão muito diferente, sendo extremamente técnico, e que chegaram a conclusão que as 

650 discussões podem ser conduzidas pararclamente. Acrescentou que se trata de uma agenda 

651 específica que vão trabalhar, semanalmente, até o final de outubro para vencê-la, e que já 

652 analisaram e disxcutiram de 50% a 60% do PLC, com uma base critica formada. O Senhor 

653 Vicente Correia Lima Neto ressaltou que o importante é a informação que estiver sendo 

654 discutida no GTE volte de alguma forma para a Câmara do PPCUB. A Senhora Lídia Adjuto 

655 Botelho explicou que o GTE ê consultivo, e que irão subsidiar o parecer do IPHAN, que será 

656 feito em decorrência da análise feita pelo GTE. O Senhor Vicente Correia Lima Neto 

d
657 encaminhou para a próxima reunião a discussão do Titulo 6 que trata do uso e ocupação c dispõe 
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658 de conceitos, desdobro, desmembramento. Sugeriu a retomada do Título 5 para a reunião 

659 subsequente, pois são os TPs (Territórios de Preservação), e que dessa forma seria possível 

660 fazer um cronograma, por exemplo, com zoneamento e a planilha específica da TP. A Senhora 

661 Valéria Arruda de Castro ressaltou que a proposta de discutir e em seguida observar as 

662 planilhas será mais efetiva, porém os membros desta Câmara deverão ser avisados com 

663 antecedência para se prepararem para as discussões. Disse ser plausível para a próxima semana 

664 a discussão do Titulo 6. Passou ao Item 3.Encerramento. Não havendo mais assuntos a tratar, o 

665 Senhor Secretário Adjunto Luiz Otavio Alves Rodrigues agradeceu a presença de todos e 

666 encerrou a reunião. 

LUIZ OT RODRIGUES 

VIC NTÉ CO A LIMA NETO - 
Subsecretário 

SUPLAN/SEGETH 
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