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ATA DA 4P REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DO PLANO DE PRESERVAÇÃO 
DO CONJUNTO URBANISTICO DE BRASÍLIA — PPCUB 

1 Às quatorze horas e trinta minutos do dia dezessete do mês de setembro do ano de dois mil e 

2 dezoito, no SCS, Quadra 06, Bloco,A, Lotes 13/14, 2° Andar, Sala de Reuniões — Edificio Sede, 

3 da SEGETH, foi aberta a 41" Reunião da Câmara Técnica do Plano de Preservação do Conjunto 

4 Urbanístico de Brasília — PPCUB, pelo Subsecretário de Políticas e Planejamento Urbano — 

5 SUPLAN, da Secretaria de Gestão do 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, dc 23/02/2016 c 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 E do Conselho Consultivo, de Preservação c Planejamento 

10 Territorial Metropolitano — CCPPTM, instituida por meio das Portarias n° 59, de 30/07/2016 e 

11 n° 119, de 29/08/2018, para deliberar os assuntos constantes da pauta a seguir transcrita:!. 

12 Ordem do dia: 1.1. Abertura dos trabalhos; 1.2. Informes; 1.3. Continuação das discussões 

13 PURPS TP 10; 2. Assuntos Gerais. 3. Encerramento. Passou imediatamente ao Item I. Ordem 

14 do dia: 1.1. Abertura dos trabalhos: O Senhor Subsecretário Vicente Correia Lima Neto 

15 saudou a todos e deu inicio a reunião com o Subitem 1.2. Informes: Solicitou a servidora da 

16 Diretoria de Preservação — DIPRE/SUPLAN, Scylla Setsuko Guimarães Mazzoni, que fizesse 

17 um resumo dos ajustes propostos na última reunião, a qual fez os seguintes destaques: a) não 

is colocar no texto proposta de tombamento, mas de preservação ou proteção; b) ampliação do 

19 regime de uso e atividades para comércio varcgista de forma mais ampla; c) a taxa de ocupação 

20 do térreo de 100%, com galeria obrigatória em todas as divisas; d) o Setor Hospitalar Local 

21 Norte, os lotes 3, 4 e 7, sendo que só no Lote 4 é permitido aplicação de ODIR, conforme lei 

22 complementar n° 568/2002, e que os outros dois lotes são propostas do PPCUB, mas destacou 

23 vai consultar novamente o Estudo Prévio de Viabilidade Técnica — EPVT uma vez que no 

24 Setor Hospitalar Local Sul, a lei complementar permite 3 e estamos propondo sâo 9 lotes, ou 

25 seja, 5 lotes a mais com aumento de potencial. O Senhor Vicente Correia Lima Neto 

26 complementou que a premissa do PPCUB é a flexibilização de usos, porque a própria alteração 

27 de potencial vai implicar na alteração da paisagem, dos gabaritos, das alturas e é muito limitado 
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28 pelo critério de preservação, bem como pela Portaria n°166/2016. Destacou a importância de 

29 resgatar o EPVT para entender a lógica de alteração de potencial construtivo naquele' setor. 

30 Passou ao Subitem 1.3. Continuação das discussões PURPS TP 10:  Destacou que em virtude 

31 da cobrança de ODIR e ONALT em relação aos instrumentos urbanisticos aplicáVeis foi feito 

32 a seguinte alteração: "não é permitido parcelamento, nem o desdobro de lote, masté permitido 

33 remembramento do lote", e sugeriu inserir, também, a possibilidade do desdobro na condição 

34 do lote remembrado voltar à condição original, pois de certa maneira já esta previsto no plano 

35 de preservação. A servidora da Diretoria de Preservação — DIPRE/SUPLAN, Seylla Setsuko 

36 Guimarães, sugeriu mencionar isso todas as vezes que se autorizar o remembramento. O 

37 representante da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Distrito Federal- 

38 FECOMÉRCIO/DF, Mateus Leandro de Oliveira sugeriu revisitar o artigo para verificar se 

39 esta claro que mesmo nas hipóteses em que a planilha estiver não, esse não, não se aplica aos 

40 casos de desmembramento desdobro de lotes remembrados. Ao que o Senhor Vicente Correia 

41 Lima Neto destacou: o desdobro é aplicado nas situações indicadas na PURP. Deve-se 

42 observar manutenção para os lotes resultantes de desdobro de no mínimo um atestado voltado 

43 para via pública, área mínima de 125. manutenção dos parâmetros de uso e ocupação. O 

44 desdobro deve prescindir de análise técnica do requerimento e parecer conclusivo do órgão 

45 gestor. Fica dispensada a aprovação do desdobro que está apenas nos dois lotes. nos casos em 

46 que tenha sido objeto de aios do desdobro anterior e possui edificações. O representante do 

47 Sindicato da Indústria da Construção Civil do Distrito Federal — SINDUSCONDF, João 

48 Gilberto de Carvalho Aceioly, 

49 Trouxe como exemplo as Quadras 900 Norte que tem dois lotes remembrados e que estão 

50 tentando separar em quatro, que apresentam as condições mínimas, mas que não terão 

51 condições de voltar para a situação original. Ao que o Senhor Subsecretário Vicente Correia 

52 Lima Neto explicou que é uma questão da reversão do remembramento, que é permitido a 

53 reversão desde que as unidades imobiliárias retomem as dimensões, confrontações, limites e 

54 parâmetros de uso e ocupação dos lotes originais. Reforçou que não se trata de desdobro, mas 

55 de uma reversão de remembramento, que está autorizada em lei. Informou que foi alterado o 

56 tamanho do lote máximo para 20 mil metros quadrados. Deu continuidade a leitura: elaborar 

57 projeto integrado e paisagismo para o setor, levando em consideração a articulação com os 
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58 setores adjacentes e a cidade corno um todo. Prever projeto de arborização passe os e veículos. 

59 Com relação as vagas é basicamente uma diretriz disciplinar e arborizar as áreas de 

60 estacionamento e vias públicas. Do plano, os projetos, recomendações e observações, deve ser 

61 promovida a arborização da unidade de preservação e seu tratamento paisagístico. 

62 Arborização deve ser intensificada especialmente na borda do setor e é vedado o uso de muros 

63 para os lotes do setor. O Senhor João Gilberto de Carvalho Accioly questionou há previsão 

64 de vagas nas áreas Sul e sugeriu prever, também, na Norte. Ao que o Senhor Vicente Correia 

65 Lima Neto respondeu que na Sul esta previsto ordenar e arborizar estacionamento público, e 

66 prevê vagas para veículos em subsolo sem estacionamentos existentes.A representante do 

67 Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Distrito Federal - CAU/DF, Valéria Arruda de 

68 Castro, observou que os Setores Hospitalares Norte e Sul são espaços dificeis de trânsito de 

69 canos e pedestres. Sugeriu enfatizar no texto a questão da acessibilidade especialmente nesses 

70 dois setores que transitam pessoas com dificuldade de locomoção.0 Senhor Vicente Correia 

71 Lima Neto concordou com a sugestão da acessibilidade interna desses setores ao pedestre. Com  

72 relação ao estacionamento público, ressaltou que a proposta é de concessão de vagas através da 

73 zona azul que prevê componente de arborização, e, como contrapartida, o cuidado com esse 

74 espaço público, inclusive em subsolo, tendo o ônus de execução. Em seguida, passou a leitura 

75 da Planilha TP10 UP 3: é uma árcade maior valor da fauna urbana, maior valor da paisagem, 

76 maior valor histórico. Corresponde ao setor do edifício de utilidade pública Norte, 17 Norte, 

77 Setor Comercial Residencial Norte, quadra 502 e entre quadra Norte 500, EQN 500. Dentro do 

78 valor patrimonial, apenas um único imóvel de todo setor foi identificado como relevante, tendo 

79 um tratamento específico para a preservação, que é a Disbrave, Concessionária e Oficina 

80 Mecânica, localizada na quadra 503, no lote 1 ao lote 3 é do tipo material. O representante da 

81 Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP, Giulliano Magalhães Penatti, sugeriu 

82 colocar só o endereço, pois o nome objeto pode mudar a qualquer momento. O Senhor Vicente 

83 Correia Lima Neto, sugeriu inserir: " edificação do arquiteto João Figieiras Lima, localizado 

84 no endereço tal". O Senhor Mateus Leandro de Oliveira destacou que a proposta precisa ser 

85 trabalhada dentro de um rito de tombamento, e questionou se a ideia é só para caracterizar. Ao 

86 que o Senhor Vicente Correia Lima Neto respondeu que a função da Secretaria de Cultura é 

87 aprovar os bens tombados. Ressaltou que antes de fazer qualquer gestão dos bens identificados 
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88 como proposta de preservação é necessário passar por um processo de aprovação de anuência 

89 do GTE. Complementou que basicamente será feito alteração de fachada e terá que ter anuência 

90 para evitar a descaracterização desse imóvel. O Senhor Mateus Leandro de Oliveira 

91 manifestou preocupação com relação a oferecer os parâmetros de análise ao analista, dando-lhe 

92 mais segurança. O Senhor Vicente Correia Lima Neto propôs colocar isso nas atribuições da 

93 entidade responsável. Destacou que tem um capitulo especifico do eixo que faz referência ao 

94 conjunto de bens tombado, e deverá ser observado rito diferenciado de aprovação, pois não é 

95 tão simples quanto a aprovação de um projeto com essa caracterização, mas também, não é tão 

96 complexa quanto a intervenção de um bem tombado. A Senhora Scylla Setsuko Guimarães 

97 W.Mazzoni observou que com o novo Código de Obras, vários projetos são dispensados de 

98 habilitação e a maior preocupação está em descaracterizar o edificio, uma vez que o controle 

99 será do autor, do proprietário do imóvel e não necessariamente da aprovação de projeto. A 

100 Senhora Valéria Arruda de Castro sugeriu a criação de um novo instrumento para vincular 

101 esses processos ao Código de Obras. Lembrou que os edificios tombados não têm dispensa de 

102 habilitação, e qualquer intervenção terá que passar pela habilitação. Observou que a Cultura 

103 poderá colaborar nesse instrumento. O representante da Associação de Empresas do Mercado 

104 Imobiliário do Distrito Federal - ADEMUDF, Rogério Markiewicz, esclareceu que nesse caso 

105 não é tombado, por isso a preocupação. Sugeriu utilizar na proposta de novo instrumento o 

106 termo proteção, bem como a contrapartida ao proprietário. O representante da Agência de 

107 Fiscalização do Distrito Federal — AGEFIS, Francisco das Chagas Leitão, ressaltou que nas 

108 discussões no GTE se considerou o termo preservação como o mais amplo e adequado, que 

109 acolhe todos os outros como a conservação, proteção, salvaguarda, inventário e tombamento. 

110 Observou que atualmente não se tem condições de definir qual será o instrumento para cada um 

111 desses bens, e que seria possível se tivesse o inventário, que tem rito consolidado e quem decide 

112 se será tombado ou não é o CONDEFAT. O Senhor João Gilberto de Carvalho Accioly 

113 questionou se terá indenização do Estado em casos de preservação de um bem particular. O 

114 Senhor Vicente Correia Lima Neto destacou que se um edificio for identificado como 

115 indicação de preservação poderá fazer algum tipo de reforma, porém estará limitado na crise 

116 arquitetônica do projeto original. O Senhor Rogério Markiewicz reforçou que o risco de 

117 qualquer edificio de indicação particular entrar numa lista de preservação é após aprovação do 
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118 PPCUB pedir algum tipo de indenização. Ao que o Senhor Vicente Correia Lima Neto 

119 observou que nos casos que não está sendo utilizado todo o potencial construtivo do lote poderá 

120 ficar com o crédito para transferir o direito de construir em outra área. Ressaltou ser possível 

121 dentro do Plano de Preservação, em casos que o imóvel for objeto de uma indicação de 

122 preservação, que implica em não utilizar o potencial construtivo total. A Senhora Valéria 

123 Arruda de Castro relatou que existe uma possibilidade de criar um instrumento que não entre, 

124 obrigatoriamente, na relação de bens preservados ou tombados, mas que tenha um rito 

125 diferenciado de avaliação. Destacou a importância de discutir em particular esse terna, pois está 

126 se cogitando um instrumento diferente, e que há várias possibilidades para serem avaliadas, 

127 inclusive a transferência de direito de construir, que precisam ser previstas. O Senhor Vicente 

128 Correia Lima Neto informou que será apresentado uma proposta de redação especifica ao 

129 capítulo. Destacou a importância que é a edificação de autoria do arquiteto João Figueiras Lima, 

130 que tem uma pré indicação de preservação, mas ainda não tem indicação de como será feito. 

131 Com relação ao regime de usos, no lote da 502 é permitido apenas os pavimentos superiores, e 

132 deve ser garantida a existência de uma das atividades obrigatórias. A Senhora Scylla Setsuko 

133 Guimarães W.Mazzoni citou duas tipologias no Comércio Residencial Norte, uma igual ao da 

134 W3 Sul, que é a 502, e no restante terá urna norma específica, a SEP Norte. O Senhor Vicente 

135 Correia Lima Neto nomeou cada serviço contido no quadro de atividades. Diante do 

136 comentário de uniformizar a W3, a Senhora Scylla Setsuko Guimarães W.Mazzoni informou 

137 que ouso de habitação multifamiliar só teria na tipologia da CRN. Ao que o Senhor Francisco 

138 das Chagas Leitão questionou porque é permitido na W3 Sul e na Norte não. Complementou 

139 que ambas possuem praticamente as mesmas condições urbanísticas, de mobilidade, de 

140 centralidade. Ressaltou que a proposta não está coerente com a discussões feitas anteriormente. 

141 O Senhor Vicente Correia Lima Neto esclareceu que a habitação nunca foi tema. Destacou 

142 que de fato é diferente uma mesma avenida com usos diferentes, e que se fosse a mesma 

143 tipologia de uso, o tratamento da Asa Norte deveria ser igual a Asa Sul e a Asa Sul igual a Asa 

144 Norte. O Servidor da Diretoria de Preservação - DIPRE/SUPLAN, Cristiano Wilson Pimenta 

145 Portilho, explicou que há uma tipologia urbanística diferente porque tem as que sobem e tem 

146 na CRN, a partir da 3 para frente, e ali abarca a parte residencial. Complementou que a Asa 

147 Norte é morfologicamente diferente, e isso implicou que usos de residência fossem aplicados a 
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, - 

148 essa parte, transferisse e passasse a parte institucional para a frente da W3, que, naturalmente, 

149 não estava mais funcionando na Asa Sul. O Senhor João Gilberto de Carvalho Accioly 

150 acrescentou %ia um dos diagnósticos feitos dizem que o Plano Piloto está com população menor 

151 do que a prevista, e com isso vem a questão da sustentabilidade, moradia, trabalho c mobilidade. 
_. 

152 Complementdu que a W3 é o maior eixo de mobilidade do Distrito Federal, e que em razão . . . 
153 disso é possivel visualizar as razões da tipologia original ter sido a mesma na elaboração do 

154 PPCUB, o que considera um erro. Ao que o Senhor Cristiano Wilson Pimenta Portilho 

155 observou que na Asa Sul existe usos previstos anteriormente e que não funcionam, e por qual 

156 razão se instalaria na Asa Norte. Ao que o Senhor Vicente Correia Lima Neto esclareceu que 

157 o tamanho do lote é maior, e que a lógica da habitação no caminhãozinho é basicamente onde 

158 tem o comércio embaixo e a habitação quase que vinculada ao proprietário, tendo dois 
..  

159 ambi
,  
entes, duas frentes do lote com ventilação. Com  relação a oferta de habitação na Asa Norte, 

160 a Senhora Scylla Setsuko Guimarães W.Mai2oni lembrou que em cima do Comércio Local 

161 Norte já é permitido, ampliando essa diversificação, aumentando a possibilidade de habitações 

162 coletivas observadas ao longo da W3 Norte, a Oeste. Por outro lado, na W3 Sul, não se 

163 vislumbrou essa possibilidade, pois tem que aprovar, alterar o projeto inteiro para permitir que 

164 se tenha habitações nos andares superiores. O Senhor Vicente Correia Lima Neto sugeriu dar 

165 continuidade a discussão numa próxima reunião, num âmbito com quorum mais amplo e, 

166 talvez, com a presença do Secretário Thiago Teixeira de Andrade e do Diretor da Diretoria de 

167 Habitação da SEGETH, Rubens do Amaral. Destacou que um avanço na retomada do Plano de 

168 Preservação foi incorporar a habitação como um elemento indutor de um processo maior de 

169 revitaliza* de conjuntos urbanos, razão pela qual se pensou a habitação nos setores centrais. 

170 Ainda, com relação a habitação nas quadras 500, recomendou deixar o assunto suspenso e 

171 retomá-lo, posteriormente, nas discussões sobre a política habitacional. A Senhora Valéria 

172 Arruda de Castro lembrou que no projeto urbanístico de Lúcio Costa. a W3 era uma área de 

173 atacadistas, de grandes lotes no final de cidade, para que viesse os hortifrutigranjeiros do outro 

174 lado da W3, e por isso foi prevista com esses lotes no formato e tipologia que eles têm. Destacou 

175 que em termos de urbanismo ê desproporcional porque os lotes das 700 têm conjuntos de lojas 

176 pequenas e com configuração questionável, e do outro lado lotes grandes para empresas. 

177 Revelou que mesmo com a necessidade de revitalização da W3, o uso não irá voltar ao previsto 
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178 originalmente, pois a filosofia de vida das pessoas mudou, e que o grande problema dessa região 

179 são os grandes vazios e silêncios que se formam em horários que os comércios estão fechados, 

180 e trazer a população para habitar ai, seria, talvez, o grande elemento, o grande diferencial de 

181 criar realmente uma dinamização efetiva e viabilizar o transporte de massa. O Senhor Vicente 

182 Correia Lima Neto ratificou a retomada do assunto com a Diretoria de Habitação sobre as 500 

183 da W3 Norte, trazendo dados em relação a subutilização desses espaços, e, também, da 

184 quantidade de edificações que estão ociosas. Lembrou que é uma proposta de uso que foge da 

185 tônica que foi construido pela preservação, que era a habitação como elemento de regularização, 

186 e que parte das planilhas, das PURPS tem essa lógica, não tão prospectiva no uso habitacional, 

187 mas em todos os demais usos. Complementou que segue a mesma lógica de uso da W3 Sul, 

188 com exceção apenas ao gás liquefeito de petróleo - GLP e ao comércio de combustível. Após 

189 debates, foi sugerido: a) inserir a observação no lote do posto no SEP fazendo referência ao uso 

190 do GLP; b) avaliar a manutenção ou não da categoria de hipermercados. Dessa forma, o 

191 comércio varejista ficaria igual ao da Asa Sul com exceção do GLP e posto de combustível, e 

192 logo após faria uma exceção da exceção, no que diz respeito ao lote do posto da Disbrave. Na 

193 sequencia, tratou sobre a manutenção dos parâmetros do SEP da 503 a 516, com uma taxa de 

194 ocupação de 60%, onde tem o corpo 60% e uma cobertura de 40% da área do último pavimento. 

195 O Senhor Francisco das Chagas Leitão observou que no começo de 2015 foi analisado um 

196 processo do conselho técnico de 2012, recomendando a demolição de um prédio porque tinha 

197 um subsolo de 100%, porém existem, atualmente, vários prédios nessa situação. Ao que o 

198 Senhor Vicente Correia Lima Neto informou que o subsolo pode ocupar 100% da área do 

199 lote se totalmente aterrado em todo o seu perímetro, permitido posto de iluminação e ventilação 

200 em área pública. A Senhora Scylla Setsuko Guimarães complementou que o fato de ocupar 

201 100% não autoriza a ocupação de área pública, e que isso é importante, porque nesse caso teve 

202 ocupação além dos 100%, um subsolo que é totalmente afloraria. O Senhor Vicente Correia 

203 Lima Neto ressaltou que nesse caso o subsolo é aflorado em relação ao perfil natural do terreno, 

204 que deve ocupar 60% da área do lote. O subsolo que é aflorado, acima do nível natural do 

205 terreno pode construir unidade independente do térreo. O Senhor João Gilberto de Carvalho 

206 Accioly observou que nunca foi aprovado acesso de veículo pela W3, e que recentemente foi 

207 feito um estacionamento público que atrapalha todo mundo, inclusive os Ónibus. Sugeriu estar 
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208 explicito na planilha documento os lotes cpie ao podem ter acesso viário pela W3, só pela W2, 

209 que é uma via de serviço. A Senhora Seylla Setsuko Guimarães W.Mazzoni informou que a 

210 norma vigente foi arrendondada para 60% e os afastamentos que eram alternados ficaram os 

211 mesmos, onde o afastamento lateral é de 5 metros, porém na normal atual esta alternando de 5 

212 metros em um lado e de 15 metros para o outro, enquanto a taxa de construção é de 2.35%, 

213 altura máxima de 17 metrosinais 4 metros. Após debate, o Senhor Vicente Correia Lima Neto 

214 informou que será solicitado ao Geoportal levantamento dentro da volumetria da W3 Norte, E 

215 inseriu a observação no texto para posterior redação: obrigatoriedade de colocar rampa em 

216 todos os locais, a fim de garantir a acessibilidade, vinculando ao uso comercial ou 

217 institucional. vedando assim o cercamento. Ficou registrado, também, para posterior redação, 

218 a questão de remembramento, pois há essa possibilidade na Quadra 502, porém se faz 

219 necessário verificar o interesse de rémembrar até dois lotes. Ressaltou que como diretriz do 

220 espaço público, a redução de barreiras e a de obstáculos livres à circulação de pedestres, com a 

221 melhoria da documentação, a acessibilidade, os passeios ao longo da W3 Norte. As 

222 intervenções no espaço público devem estar associadas a melhoria do acesso, as notificações 

223 de interior dos lotes, gerando maior e melhor integração nos espaços públicos e privados. 

224 Destacou como planos e projetos a revitalização da via W3 e a infraestrutura cicloviária na 

225 avenia W3 conectando às vias S3 e N3. Seguiu ao Item 2. Assuntos Gerais: ficou agendada 

226 reunião extra para o dia 20/09, de 14h às 16h30, para dar continuidade a PURP TI' 10. Passou 

227 ao Item 3. Encerramento: Não havendo mais assuntos a tratar, o Senhor Subsecretário Vicente 

228 Correia Lima Neto agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. 

VICEN  IMA NETO 
Subsecretário 

SUPLAN 
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