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ATA DA 43' REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DO PLANO DE PRESERVAÇÃO 
DO CONJUNTO URBANISTICO DE BRASÍLIA - PPCUB 

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

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

3 SEGETH, foi aberta a 43a Reunião da Câmara Técnica do Plano de Preservação do Conjunto 

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

5 Correia Lima Neto, que contou com a presença dos técnicos do Grupo de Trabalho — GT da SUPLAN, 

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

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

8 Federal — CONPLAN e do Conselho Consultivo, de Preservação e Planejamento Territorial 

9 Metropolitano — CCPPTM, instituída por meio das Portarias n° 59, de 30/07/2016 e n° 119, de 

10 29/08/2018, para deliberar os assuntos constantes da pauta a seguir transcrita: 1. Ordem do dia: 1.1. 

11 Abertura dos trabalhos. 1.2. Informes. 1.3. Discussões PURPS TP 10 - UP1 - Setor Hospitalar 

12 Sul. 2. Assuntos Gerais. 3. Encerramento. Passou imediatamente ao Item 1. Ordem do dia: 1.1.  

13 Abertura dos trabalhos: O Senhor Subsecretário Vicente Correia Lima Neto saudou a todos e 

14 deu inicio a reunião com o Subitem 1.2. Informes: Não houve informes. Prosseguiu ao Subitem 

15 1.3. Discussões PURPS TP1 UP1. TP1 UP2 e TP1 UP3: O Senhor Subsecretário Vicente 

16 Correia Lima Neto relembrou que ficaram suspensas as discussões das planilhas que têm 

17 dinâmica de comércio, serviço, indústria de uso para que os representantes da FECOMÉRCIO 

18 — Federação do Comércio do Distrito Federal, SINDUSCON — Sindicato da Indústria da 

19 Construção Civil do Distrito Federal, ADEMI — Associação de Empresas do Mercado 

20 Imobiliário do Distrito Federal e FIBRA — Federação das Indústrias do Distrito Federal 

21 apresentem um documento de referência e criticas referente às planilhas do PPCUB, com prazo 

22 estabelecido de três semanas para entrega. Esse será um documento base para avaliação do que 

23 consta nas planilhas e o que de fato acontece no território. Em ato contínuo, deu inicio a 

24 apresentação da TP1 — Território de Preservação 1 que corresponde a todo o Eixo Monumental, 

25 e tem início no Art. 36, e compreende as águas que configuram a escala monumental, território 

26 que marca de forma expressiva e simbolicamente a imagem de Brasília e a função de sede do 

27 poder federal na porção leste, e de sede do Governo Distrital na porção oeste do Eixo 



Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação do Distrito Federal — 
SEGETH 
43a Reunião da Câmara Técnica do Plano de Preservação-do Conjunto Urbanístico 
de Brasília - PPCUB — 24/09/2018 

28 Monumental. Informou que o primeiro TP1 tem como característica principal a 

29 monumentalidade e a plasticidade de seus exemplares arquitetônicos, estando delimitado pelo 

30 Eixo Monumental, leito viário e canteiro central e faixas adjacentes desde a AVPR, que é a área 

31 verde de proteção e a Praça de Três Poderes, até a Estrada Parque Indústria e Abastecimento - 

32 EPIA, tendo como característica principal a monumentalidade e a plasticidade dos exemplares 

33 arquitetônicos situados nesse território de preservação. Informou que o TP1 é composto por 8 

34 Unidades de Preservação - UP, conforme delimitação do Anexo 8. As diretrizes para a 

35 salvaguarda dos valores e territórios de preservação 1 são: I- preservação do traçado do Eixo 

36 Monumental como elemento de estruturação do plano urbanístico e de seu papel relevante na 

37 identificação da escala monumental; II - manutenção das funções inerentes à capital nacional 

38 e a instalação dos Poderes federais, no trecho leste do Eixo Monumental, e de sede e 

39 funcionamento dos Poderes distritais, a oeste; III - preservação das características e atributos 

40 relativos à escalas monumental no território como elemento fundamental da estruturação da 

41 cidade; IV - resguardo dos exemplares arquitetônicos e de sua organização espacial; V - defesa 

42 e preservação das características fundamentais do partido urbanístico, e compatibilização de 

43 novos elementos à escala monumental, quanto à implantação, volumetria e qualidade plástica 

44 das edificações; VI - manutenção do canteiro central verde e livre de edificações acima do nível 

45 do solo, compreendido nos trechos da Plataforma Rodoviária até a Praça do Três Poderes, com 

46 preservação dos espaços abertos, garantindo os enquadramentos perspectivos correspondentes 

47 ao conceito de cidade-parque, vedada a criação de lotes no Eixo Monumental Leste; VII - 

48 valorização do caráter de Parque do Setor de Divulgação Cultural - SDC, com edificios 

49 culturais distribuídos em meio ao gramado e a vegetação. A representante do Instituto de 

50 Arquitetos do Brasil - IAB, Carolina Baima Cavalcanti, sugeriu o acréscimo no texto de 

51 "vedada a criação de lotes", e a retirada "no Eixo Monumental Leste", para não haver confusão, 

52 uma vez que inciso trata do canteiro central. O Senhor Vicente Correia Lima Neto ressaltou 

53 que o caput dispõe que "manutenção do canteiro central verde e livre de edificações acima do 

54 nível do solo, compreendido nos trechos da Plataforma Rodoviária até a Praça do Três 

55 Poderes", e, portanto, deve ser vedada a ocupação com a preservação e liberar a criação de 

56 lotes. Deu seguimento à leitura: VII - valorização do caráter de parque do Setor de Divulgação 

57 Cultural - SDC, com edificios culturais distribuídos em meio ao gramado e à vegetação e o 

il 
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58 resgate da intenção do projeto original do setor de articular seus diferentes edificios culturais, 

59 seja por meio de marquises ou caminhos de pedestres; VIII — manutenção do conjunto da Praça 

60 dos Três Poderes, da distribuição dos edificios e de sua relação com a Esplanada dos Ministérios 

61 e do partido paisagístico da proposta original da Praça dos Três Poderes, incluindo a 

62 conservação do piso; IX — resguardo da área livre de proteção e reserva existente entre a Praça 

63 dos Três Poderes e o Lago Paranoá, incluído o Bosque dos Constituintes, em especial o trecho 

64 non aedificandi entre a via N1 e a S2. Foi questionado se nesse caso teria que guardar a 

65 regularidade arquitetônica. Ao que o Senhor Vicente Correia Lima Neto respondeu 

66 positivamente, porém, explicou que deve ser em outro nível, a vinculação é com a escala 

67 monumental e a necessidade de se preservar a monumentalidade dos edificios. Com  relação a 

68 essas áreas, e o Anexo do Palácio do Planalto, o SAIN, informou que há como regime de uso 

69 institucional obrigatório outras atividades ligadas ao patrimônio cultural e ambiental. Como 

70 complementar citou o comércio varejista de livros, jornais, revistas e papelarias; prestação de 

71 serviços, Correios e outras atividades de entrega;com relação a alimentação, apenas restaurantes 

72 e outros serviços de alimentação e bebidas; atividades de serviços financeiros; agências de 

73 viagens, operadores turísticos e serviços de reserva; serviços de escritórios, apoio 

74 administrativo e outros; serviços prestados, principalmente às empresas, apenas casas lotéricas; 

75 e outras atividades de serviços pessoais, apenas cabeleireiros e outras atividades de tratamento 

76 de beleza. Com  relação aos dispositivos de controle morfológico, informou que a referência é 

77 a manutenção da tipologia atual das edificações e salvaguarda da área livre de proteção da Praça 

78 dos Três Poderes. O Bosque dos Constituintes deve manter preservadas suas áreas e suas 

79 espécies vegetais tombadas e estruturado o uso dos espaços livres, mobiliário e equipamentos 

80 de uso comunitário a serem instalados no bosque. Sugeriu colocar a referência ao bosque como 

81 observação dos espaços públicos, espaços, projetos, pois o controle morfológico permite o 

82 controle da taxa de ocupação, o coeficiente. Com  relação às vagas, o ordenamento e arborização 

83 das áreas de estacionamento existentes é uma recomendação e devem ser estudadas medidas 

84 para reduzir o impacto das paisagens, dos equipamentos de arrefecimento, situados na cobertura 

85 do Anexo do Palácio do Planalto; promover a integração da VPR com os parques do cerrado 

86 da Vila Planalto, bem como a área edificante contígua ao Polo 8 do Projeto Orla. Dentre as 

87 observações, citou que a área consolidada na escala monumental do Plano Urbanístico de 
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88 Brasília, devem ser mantidas as características morfotipológicas, arquitetônicas e construtivas 

89 dos edificios existentes. Os projetos de obras inicial e os projetos de modificação das 

90 edificações localizadas nesta unidade de preservação deverão ser submetidos à apreciação dos 

91 órgãos de proteção do Patrimônio .Histórico e Artístico Nacional do Distrito Federal, do 

92 Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal — CONPLAN. Nos casos 

93 de lotes com 100% de ocupação e projeções é permitida a instalação de equipamentos para 

94 infiltração de água no subsolo e retenção de águas pluviais nos termós da Lei Complementar — 

95 LC n°929/2017 em áreas públicas somente sob áreas pavimentadas. Nos critérios para definição 

96 de vagas para veículos, lotes e projeção estão determinados no corpo desta LC: a) não se aplica 

97 ODIR e ONALT; b) é permitido parcelamento; c) não é permitido desdobro e nem 

98 desmembramento. As condições em que é permitido o parcelamento são apenas para ampliação 

99 do lote do Anexo do Palácio do Planalto, a criação do lote do Primeiro Batalhão do Corpo de 

100 Bombeiros Militar, conforme o corpo da Lei, e regularização das edificações institucionais 

101 existentes no setor. Quanto ao Parque da Vila Planalto, expôs que devem pensar em alguma 

102- forma de fazer a conexão dos lotes constituintes com o parque, seja através de programa, ou 

103 seja, através de uma ciclovia que integra os dois departamentos. Complementou que são 

104 intervenções que integram os equipamentos públicos. Quanto ao uso obrigatório, o uso 

105 institucional, vinculado à administração Pública, defesa e seguridade Social. Destacou que há 

106 usos complementar e institucional, com atividades ligadas ao patrimônio cultural e ambiental, 

107 apenas; atividades de bibliotecas e arquivos e atividades de museus de exploração, restauração 

108 artística e conservação de lugares e prédios históricos, atração e similares. No nível 

109 institucional, a Atividades 94-S, possui atividades de organizações associativas, apenas, 

110 atividades de organizações associativas patronais e empresariais, o uso comercial, o comércio 

111 varejista de livros jornais, revistas e papelaria; e o comércio varejista de produtos 

112 farmacêuticos, perfumaria, cosméticos e artigos médicos, ópticos e ortopédicos; a prestação de 

113 serviços, ela é uma prestação de serviço muito similar ao que foi determinado anteriormente; 

114 tenho atividades de prestação de serviços do Correios; alimentação, apenas restaurantes e outros 

115 serviços de alimentação e bebidas, atividades de serviços financeiros, agência de viagens, 

116 operadores turísticos e serviços de reservas; serviços de escritórios de apoio administrativo, no 

117 caso casas lotéricas, e atividades de serviços pessoais, apenas cabeleireiros e outras atividades 
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118 de tratamentos de beleza. Foi sugerido colocar "profissional" no 94.2, além de "patronal e 

119 empresarial". O Senhor Subsecretário Vicente Correia Lima Neto respondeu que há 

120 "Atividades e Organizações e Sindicais", no 94.2, e que a categoria "profissional" entra em 

121 "Atividades de Fiscalização e Outras Atividades Associativas". A Senhora Carolina Baima 

122 Cavalcanti abordou sobre as atividades temporárias, e questionou se há algum tipo de licença 

123 para ambulantes. O Senhor Subsecretário Vicente Correia Lima Neto respondeu que 

124 ambulante fica a critério da Administração Regional, e que está regulado por normas 

125 urbanísticas. O representante da Agência de Fiscalização do Distrito Federal - AGEFIS, 

126 Francisco das Chagas Leitão, esclareceu que foi estabelecido limite entre a L2 Sul e a Praça 

127 dos Três Poderes para realização de eventos, e que é permitido apenas os eventos cívicos de 7 

128 de setembro, Corpus Christi e a Festa da Padroeira e de dois outros, permitidos pelo IPHAN. 

129 Acrescentou que shows e eventos esportivos, de acordo com a portaria, estão na UP4, que é 

130 entre a L2 e a Rodoviária. Explicou que a ideia é manter o caráter cívico da Esplanada, e os 

131 eventos mais populares seriam na área próxima aos museus ou teatros. O Senhor Subsecretário 

132 Vicente Correia Lima Neto retomou o texto: O dispositivo de controle morfológico dispõe 

133 sobre taxa de ocupação, afastamento, coeficiente e altura, quando se trata do assunto em outras 

134 planilhas, basicamente possui o parâmetro de referência de ocupação da construção, da 

135 edificação, do edilício. Acrescentou que quando há uma recomendação, não entra no dispositivo 

136 de controle morfológico da edificação. Sugeriu colcoar como observação fazendo referência da 

137 edificação com o espaço de qualquer intervenção. O segundo item é a conservação das 

138 características arquitetônicas e construtivas dos edificios existentes como segundo elemento 

139 fundamental, os projetos de obra inicial e os projetos de notificação de arquitetura e edificações 

140 localizados nesta Unidade de Preservação - UP deverão ser submetidos à apreciação dos órgãos 

141 de proteção ao Patrimônio Histórico, Artístico e Nacional do Distrito Federal. Sugeriu retirar o 

142 DEPAC e o CONPLAN, pois há um rito específico que trata dos dos órgãos de proteção ao 

143 patrimônio histórico. Com  relação ao espaço público, o gramado da Esplanada dos Ministérios 

144 é palco de manifestações populares de cunho cultural, religioso, político, e outras atividades. O 

145 uso do espaço público na Esplanada dos Ministérios, Praça dos Três Poderes e adjacências, para 

146 fins de eventos temporários, bem como instalação de elementos de publicidade, fica restrito aos 

147 critérios e prosseguimentos para autorização de instalação provisória estabelecidos por 
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148 legislação específica do IPHAN. O Senhor Francisco das Chagas Leitão expôs a preocupação 

149 quanto à manutenção das atuais passagens viárias entre a Si e 52, Itamaraty, Ministério do 

150 Exército. Destacou ser importante fazer essa conexão, caso, em algum momento, queiram 

151 fechar as passagens. Sugeriu que isso deverá estar garantido em algum ponto do texto. 

152 Ressaltou ainda, sobre as garagens subterrâneas no canteiro central e se manifestou posição 

153 contrária. Ao que o Senhor Subsecretário Vicente Correia Lima Neto repondeu que isso está 

154 vedado no corpo da Lei. A Senhora Carolina Baima Cavalcanti apontou sobre a regularização 

155 dos lotes da Esplanada dos Ministérios e da Catedral. Questionou se os estacionamentos serão 

156 regularizados como públicos ou privados, ou as áreas dos estacionamentos ao redor dos 

157 ministérios, poderiam ser concedidas para aluguel de estacionamento privado. Ao que o Senhor 

158 Subsecretário Vicente Correia Lima Neto respondeu que não, pois se trata de área pública. 

159 Acrescentou que pode ser colocado como recomendação do projeto de regularização as áreas 

160 do Eixo Monumental, e as áreas do nível do solo devem ser mantidas como área pública, 

161 excluindo as áreas destinadas às projeções. Esclareceu que a regra é válida para as projeções 

162 dos Ministérios. Com  relação a essa recomendação, informou a necessidade de avaliar uma 

163 redação para melhor definição da destinação do espaço público e a manutenção das áreas. A 

164 Senhora Carolina Baima Cavalcanti observou que existe uma discussão de natureza jurídica 

165 da projeção acerca da regra do parcelamento, o que pode gerar insegurança jurídica para a 

166 proteção da Superquadra. Sugeriu que se adote outro termo. Com  relação as soluções de 

167 transporte urbano, o Senhor Francisco das Chagas Leitão fez os seguintes questionamentos: 

168 a) se seria o momento de apontar o VLT — Veículo Leve sobre Trilhos; b) se há margem para 

169 se especular sobre a instalação desse transporte de massa no canteiro central ou ficaria em 

170 aberto; c) se o PPCUB vai se posicionar em relação ao assunto Ao que o Senhor Subsecretário 

171 Vicente Correia Lima Neto concordou em colocar a tecnologia, promover a viabilização do 

172 transporte eficiente. A Senhora Carolina Baima Cavalcanti expôs opinião contrária, explicou 

173 que o PPCUB tem uma característica normativa de plano e projeto. Reforçou que o Plano 

174 colocando como diretriz de execução de um projeto, ficaria vazio. O Senhor Subsecretário 

175 Vicente Correia Lima Neto apontou que seria o VLT, podendo haver outro tipo de veículo, 

176 com outra tecnologia que fosse mais viável. A Senhora Carolina Baima Cavalcanti sugeriu 

177 deixar o termo "similar", e não "solução de transporte coletivo", porque é vago. O Senhor 
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178 Subsecretário Vicente Correia Lima Neto apontou que o texto prioriza uma solução para 

179 transporte público não poluente ao longo do Eixo Monumental, sendo vedada o uso do canteiro 

180 para utilização de via. Ressaltou que no Projeto de Regularização de Edificações do Eixo 

181 Monumental, a guarda do solo não edificado deve ser mantida como área destinada à projeção, 

182 Ministérios e dos Palácios. Deu continuidade a apresentação: complementação para o Projeto 

183 Lúcio Costa para o Eixo Monumental mediante concurso público, com solução para instalação 

184 de atividades de apoio nas áreas de atividades ministeriais, conforme recomendado no Relatório 

185 do Plano Piloto e o Projeto Padrão Imobiliário Urbano. As diretrizes dos projetos estão 

186 dispostas no Eixo 2 desta Lei Complementar. A 1JP3 corresponde aos anexos como setor, 

187 apresenta, também, como na UP2, a área de maior valor de paisagem, de valor histórico, e, com 

188 relação ao valor patrimonial, os anexos dos blocos ministeriais tombados, tanto no SAF Norte 

189 como no Sul, do tipo material. Quanto aos usos, seguem a mesma lógica dos usos previstos 

190 para o corpo dos ministérios: o uso institucional vinculado à administração pública e seguridade 

191 social, e os usos complementares relativos ao serviço de assistência social sem alojamento, 

192 atividades ligadas ao patrimônio cultural e ambiental, apenas as atividades de bibliotecas, de 

193 arquivo e atividades de museu, exploração, restauração artística, conservação de lugares e 

194 prédios. A Senhora Carolina Baima Cavalcanti questionou se os "serviços de assistência 

195 social sem alojamento" englobariam creches, porque alguns órgãos têm creches para os 

196 funcionários. O Senhor Subsecretário Vicente Correia Lima Neto respondeu que creche é 

197 "educação". A Senhora Carolina Baima Cavalcanti acrescentou que dependeria do modelo 

198 de implantação do serviço, porque o serviço pode ser prestado por funcionário público ou ser 

199 feito através de uma parceria público privada, de uma concessão. O Senhor Subsecretário 

200 Vicente Correia Lima Neto afirmou que está resguardado, porque é um uso complementar, 

201 entrando na política de cada órgão. Sugeriu deixar mais claro que as atividades complementares 

202 são sempre associadas às atividades principais para o registro da atividade regular da empresa 

203 para fazer RLE. Complementou que se não precisa de licenciamento, a principio, não precisa 

204 de detalhamento da Norma. Retomou o texto. Informou que incluiu as atividades de 

205 organizações associativas, abrangendo às atividades das organizações sindicais e atividades 

206 profissionais, como constava no anexo, na projeção do Ministério. Uso comercial: há o uso 

207 comercial varejista de livros, jornais, revista e papelaria. O comércio varejista de produtos 
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208 farmacêuticos, para uso humano e veterinário, e o comércio varejista de cosméticos, produto 

209 perfumaria e higiene pessoal. Como prestação de serviços, há atividades de correios, atividades 

210 de restaurantes e outras alimentação e bebidas e edição integrada de impressão. Atividades de 

211 serviços financeiros, agência de viagens, operadora de turismo e serviços de reservas. Os 

212 serviços de escritório, no caso casas lotéricas, e as atividades cabeleireiros e outras atividades 

213 de tratamento de beleza. Com  relação aos parâmetros de ocupação, há a Quadra 1, no Setor de 

214 Autarquias Federais Sul, Quadra 1, Lote 1, 2 e 6, que há uma taxa de ocupação de 46%, um 

215 corpo de 46, cobertura 25 e 100% de ocupação do subsolo. Informou que existe uma variação 

216 do recuo - por isso a distinção, por mais que os parâmetros sejam parecidos - em função da 

217 localização do projeto, porém, o MDE que faz essa distinção. Complementou que nesses lotes, 

218 1, 2 e 6, o recuo frontal é de 5, a lateral direita é 5, a lateral esquerda é 30 e os fundos são 5 

219 metros. Nos lotes 3 e 7 da quadra 1, o frontal é 5, a lateral direita são 30 metros, a lateral 

220 esquerda são 5 metros e os fundos são 5 metros. Tendo o mesmo coeficiente de aproveitamento, 

221 2.3, e uma altura máxima de edificação de 17 metros, sendo obrigatório 5 pavimentos, com 

222 uma taxa de disponibilidade do lote de 5%. Quanto a edificação, abordou que precisam avaliar 

223 com cuidado, porque há um processo interno de discussão na Norma, a NGB, a 38/2000, um 

224 processo que passou pelo CONPLAN com uma relativização em relação à altura máxima de 

225 edificação, e informou que estavam utilizando essa altura como referência para os demais, que 

226 estavam ampliando para 18 metros, 18 metros e meio. Acrescentou que a intenção era 

227 aproveitar essa aprovação do anexo no CONPLAN e fazer valer para toda a norma, porém, não 

228 fomos autorizados, desde que classificasse isso como erro material. Expôs que o argumento do 

229 escritório de arquitetura de Oscar Niemeyer era que "17 metros" não dão conta, inclusive da 

230 altura do que está implantado. Acrescentou que a norma foi feita para regularizar as edificações 

231 e altura de referência não seria 17m, mas 18,5m ou 19m. Expôs que a norma não representa o 

232 que seria regularizável à época, e, como consequência, será necessário definir a altura de 

233 referência e atualizar a planilha do PPCUB. Após debate, o Senhor Subsecretário Vicente 

234 Correia Lima Neto questionou se foi observado nas diretrizes a existência de uma 

235 recomendação, uma vez que a recomendação geral está no artigo dos espaços públicos no CUB. 

236 Solicitou a representante do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Distrito Federal - 

237 CAU/DF, Gabriela de Souza Tenorio, para observar no Art. 26, a existência de alguma 
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238 sugestão de redação mais especifica que esteja de acordo com a qualificação e liberdade de 

239 circulação de pedestre, resgate de solo livre e a questão da acessibilidade e o tratamento de 

240 pedestre e ciclista. Após discussão, finalizaram a UP3, ficando o texto: "Recomendo a 

241 realização de estudos e consequente projeto de urbanismo e remanejamento da locação do Lote 

242 1, anexos os ministérios, SAF Sul, para fins de compatibilizaçâo do sistema viário implantado 

243 que intercepta o lote existente". Expôs que ele é o anexo do ministério. O que precisa ser feito 

244 é regularizar o sistema viário. Quanto a troca patrimonial, expôs que deve haver permuta, 

245 quando se desconstitui um lote, o Distrito Federal terá que oferecer outro lote para União, 

246 semelhante. Acrescentou que a recomendação "com a realização do estudo e projeto de parcial 

247 alteração do parcelamento com o objetivo de revisão da locação do Lote 1, anexo do Ministérios 

248 Sul, para fins de locação do sistema viário implantado". Complementou que pode 

249 compatibilizar o sistema viário com o lote registrado sob duas formas: ou se regulariza o 

250 sistema viário ou através de um meio termo, trazendo um sistema viário, de modo binário, 

251 deixando uma via na lateral entre o lote registrado. Passou ao Item 2. Assuntos Gerais: Senhor 

252 Subsecretário Vicente Correia Lima Neto informou que deixariam a próxima reunião pré- 

253 agendada para sexta-feira, às 14h. Acrescentou que poderá haver reuniões às segundas, quintas, 

254 ou segundas e sextas-feiras, a depender da disponibilidade do horário. Passou ao Item 3.  

255 Encerramento: Não havendo mais discussões e debates, o Senhor Subsecretário Vicente Correia 

256 Lima Neto agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. 

VICENTE CORREIA LIMA NETO 
Subsecretário 
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