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ATA DA 21° REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DO PLANO DE PRESERVAÇÃO 

DO CONJUNTO URBANISTICO DE BRASÍLIA — PPCUB 

	

1 	Às quatorze horas e trinta minutos do vigésimo nono dia do mês de maio do ano de dois mil e 

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

	

3 	SEGETH, foi aberta pelo Subsecretário de Políticas e Planejamento Urbano — SUPLAN, da 

	

4 	Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação — SEGETH, Vicente Correia Lima 

	

5 	Neto, a 21° Reunião da Câmara Técnica do Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de 

	

6 	Brasília — PPCUB, que compôs a mesa com a Coordenadora da Diretoria de Preservação 

	

7 	DIPRE/SUPLAN/SEGETH, Vera Maria M. do Santos Gamarski. A reunião contou com a 

	

8 	presença dos técnicos do Grupo de Trabalho da SUPLAN/SEGETH, instituído por meio de 

	

9 	Portaria n° 15, de 23/02/2016, bem como de representantes da sociedade civil advindos do 

	

10 	CONPLAN e do CCPPTM, instituída por meio da Portaria n° 59, de 30/07/2016, conforme 

	

11 	lista de presença anexada ao final desta Ata. Os assuntos para deliberação constam na pauta a 

	

12 	seguir transcrita: 1. Ordem do dia: 1.1. Abertura dos trabalhos; 1.2. Informes; 1.3. Ratificar 

	

13 	datas futuras do calendário de reuniões; 1.4. Aprovação das Atas da 1T, 1 sa e 19° Reunião da 

	

14 	Câmara Técnica realizadas nos dias 03/04, 10/04 e 24/04/2017 respectivamente; 1.5. 

	

15 	Retomada dos trabalhos e continuação da Discussão do Tema sobre, Paisagem Urbana a partir 

16 do item 12; 2Assuntos Gerais; 3. Encerramento, O Subsecretário, Vicente Correia Lima 

	

17 	Neto, deu início aos trabalhos agradecendo a presença de todos, e passou imediatamente ao 

	

18 	Item I. Ordem do dia: 1.1. Abertura dos trabalhos: Ressaltou que as reuniões da Câmara 

19 Técnica ficaram suspensas por duas semanas em razão das discussões internas sobre os 

	

20 	seguintes temas: 	1) critérios de ocupação de área pública; 2) incorporação da Lei 

	

21 	Complementar n° 755/2008 ou outras legislações que tratam de uso e ocupação; 3) concessão 

	

22 	do uso do espaço público. Informou que a proposta da reunião de hoje é validar com o grupo 

	

23 	o entendimento que tiveram de simplificar o texto da lei, inserindo o que é relevante e que diz 

	

24 	respeito a um território especifico constar nas PURPs — Planilha de Parâmetros Urbanísticos e 

	

25 	de Preservação, tomando como exemplo., os critérios de ocupação de área publica do pilotis,, 

	

26 	comércio local, quadras residenciais das 700: , 
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3 27 Apresentou o cronograma semanal de reuniões, que permanecem às segundas-feiras, no 

28 	período da tarde, nos dias 05, 12,19 e 26 de junho e mais cinco reuniõe's no mês de julho. 

29 	Informou sobre a segunda Audiência Pública que será realizada, provavelmente, no início de 

30 	julho. Em seguida passou ao Subitem 1.4. Aprovação das Atas da 17'; 18a e 19a Reunião da 

31 Câmara Técnica realizadas nos dias 03/04, 10/04 e 24/04/2017 respectivamente: As atas 

32 foram aprovadas sem ressalvas. Em ato contínuo passou ao Subitem 1.5. Retomada dos 

33 trabalhos e continuação - Discussão do Tema sobre Paisagem Urbana a partir do item 12: 

34 	Informou que houve intensas discussões sobre esse tema, e que culminou com a realização de 

35 	uma oficina sobre morfologia urbana. Revelou que o que está sendo descrito no texto da Lei 

36 	que faz referência ao espaço público, contemplando questões referentes ao pilotis, 

37 cercamento, urbanização do espaço público, tratamento do sistema viário e mobilidade. 

38 	Salientou a necessidade de mudar o sentido do texto e não deixar a paisagem como tema, mas 

39- -a forma de tratar o espaço público que conforma essa paisagem., Reforçou que esses 

40 	elementos foram amplamente discutidos nas reuniões e que, também, foram ajustados alguns 

41 pontos de conflitos que existiam entre a minuta de lei e as portarias vigentes do IPHAN. 

42 	Complementou que toda vez que se fizer referência a algum tipo de concessão de área pública 

43 	futura será direcionado para a lei específica de que trata o assunto, e os critérios, quando 

44 	presentes, irá para as planilhas, saindo do corpo da Lei. Apontou ainda, sobre a mudança do 

45 	termo de paisagem para espaço público, como sendo espaço por excelência na cidade, fator 

46 	importante que dá sentido ao lugar e conforma, também, essa paisagem. E que esse resguardo 

47 	da estética da paisagem urbana está na redação anterior onde a paisagem era o foco e que a 

48 	proposta é retirar e esclarecer que diz respeito ao espaço e a sua interação com todos os 

49 	aspectos que dizem respeito ao CUB, as escalas, a paisagem e todos os elementos e as ações 

50 	relacionadas são basicamente em relação ao tratamento dos pilotis dos edificios, circulação 

51 	livre de pedestres e qualificação dos espaços. O representante da Agência de Fiscalização do 

52 	Distrito Federal - AGEFIS, Francisco das Chagas Leitão, sugeriu adicionar a palavra 

• 53 	restrições ao cercamento, que deixe claro que não há a menor possibilidade de admitir 

4 cercamento de espaços públicos. Ao que o Subsecretário, Vicente Correia Lima Neto, 

mgeriu alteração para o resgate de solo livre das superquadras e do espaço público. Destacou 

St; 	que o Piano de Preservação não vincuia a um caráter de preservação da área tombada, mas de 
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57 	diretrizes gerais de uma política, que se deve atentar ao caráter mais específico do objeto de 

58 	tombamento e de análise. Reforçou que todo o comando que diz respeito a uma área 

59 	especifica seja colocado em uma PURP, pois a diretriz geral de tratamento, diz respeito à 

60 	liberdade da livre circulação, ao contrário disso, fica algo muito específico. O representante 

61 	Instituto de Arquitetos do Brasil/DF - IAB, José Carlos Cordova Coutinho, destacou que a 

62 	circulação de cercas vivas deve ser colocada de forma mais simples na redação, pois o 

63 	importante não é vedar as cercas, mas assegurar ao pedestre o livre trânsito, o livre acesso e 

64 	travessia dos blocos. A servidora da DIPRE/SUPLAN/SEGETH, Ana Carolina Canuto 

65 	Coelho, informou que na reunião anterior ficou estipulado um limite para todas as cercas 

66 	vivas de até 50cm, e que após discussões no GT, constataram que a própria Portaria confirma 

67 	que não deveria existir essas cercas e que facilitaria a fiscalização. O representante da 

68 	Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP, Giulliano Magalhães Penatti, afirmou 

69 	que a fiscalização é muito complexa, pois não há agentes suficientes. Ressaltou que não é só a 

70 	circulação que fica prejudicada, mas também, a segurança, porque quanto mais cerca viva se 

71 	instala maior insegurança gera naqueles locais, além de ir contra a linguagem modernista que 

72 	as superquadras têm. Manifestou ser necessária a proibição do cercamento. O senhor José 

73 	Carlos Cordova Coutinho ressaltou que é preciso observar, que no momento, o normal é 

74 	fazer edificio com garagem e com o primeiro piso elevado e que a grande parte da visão do 

75 	pilotis já se perdeu. Afirmou ser dificil remover a quantidade de cercas vivas existentes, mas é 

76 	preciso assegurar que elas sejam aceitáveis do ponto de vista da circulação de pedestres. O 

77 representante da Secretaria de Cultura/Subsecretaria do Patrimônio Cultural — 

78 	SECULT/SUPAC, Antônio Menezes Júnior, destacou que há situações que não deveriam 

79 	ser toleradas, pois são extremas. Questionou se em algum momento terá discussão de alguns 

80 	desses elementos, pois do ponto de vista dos princípios gerais já está inserido. Sugeriu que a 

81 	linguagem tem que ser assertiva e positiva daquilo que é o princípio e o objetivo desse 

82 	instrumento. Ao que o Subsecretário, Vicente Correia Lima Neto, explicou que pela 

83 	dificuldade de se encontrar o meio termo do que é aceitável, é preferível que se vede esse tipo 

84 	de vegetação, que delimita o espaço de usufruto que cria barreiras à população, e que nesse 

85 	sentido, a Portaria 166 do IPHAN estabelece às necessidades de circulação livre, inclusive, 

86 	sem a presença desses elementos, e que, aparentemente, não tem conflito na hora de restringir. 
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87 	O representante do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Distrito Federal — 

	

88 	SINDUSCON/DF, João de Carvalho Accioly, ressaltou que com relação ao pilotis é mais 

	

89 	fácil visualizar por conta das. barreiras dos desníveis que, na sua opinião, é tão ou mais 

	

90 	relevante que a própria cerca viva, se tiver alguma regulamentação. O senhor Francisco das 

	

91 	Chagas Leitão destacoo que não há dúvidas de que as 'cercas vivas são elementos que 

	

92 	descaracterizam Brasília e seus princípios do espaço público e que deve ser combatido. 

93 Reforçou que o instrumento para uma regulamentação mais detalhada à SEGETH pode 

	

94 	elaborar. Entretanto, quando chega o ponto de algumas quadras mais novas da Asa Norte, em 

	

95 	que o edificio cerca, por exemplo, o parquinho para uso exclusivo das crianças daquele local, 

	

96 	ai não estamos falando de paisagismo, mas de um cerceamento de acesso ao espaço público. 

	

97 	Ao que o senhor.  João de Carvalho Accioly ressaltou que atualmente não proíbe e não há 

98 regramento, por isso se faz de qualquer forma. O senhor Francisco das Chagas Leitão 

99 revelou que propôs , anteriormente algum parâmetro objetivo de análise para não ser 

	

100 	discricionário, poderia haver outros, uma extensão máxima, por exemplo, se nos cantos essas 

101 cercas não juntassem, ficasse um canto um metro de espaço para de fato não ser um 

102 cerceamento, mas não temos condições de aqui nessa mesa elaborar uma regulamentação. 

103 Sugeriu que essa questão fosse discutida no âmbito do GT. O senhor Antônio Menezes 

	

104 	Júnior reforçou a necessidade de deixar claro o que não pode ser tolerado, dessa forma, a 

105 fiscalização será melhor instrumentalizada. A representante da Ordem dos Advogados do 

	

106 	Brasil do Distrito Federal — OAB/DF, Janine Malta Massuda, solicitou esclarecimento sobre 

107 o posicionamento diferente daquele acordado em reunião anterior. Ao que o Subsecretário 

	

108 	Vicente Correia Lima Neto esclareceu que para os espaços previstos nas PURP's, é vedada 

	

109 	a instalação de cercas, cercas vivas ou qualquer tipo de obstáculo que impeça a livre 

	

110 	circulação de pedestres em áreas públicas das superquadras, porém, há a possibilidade de 

	

111 	admitir cercas vivas em áreas públicas como elemento de composição paisagística e proteção 

112 dos jardins, desde que não ultrapasse 50cm de altura limitando a passagem. Diante das 

	

113 	discussões do Grupo de Trabalho e da Oficina sobre morfologia urbana acabamos alterando 

	

114 	alguns pontos, que ora estão sendo apresentados a esta Câmara Técnica. As alterações dizem ' 

	

115 	respeito ao cereamento, 'anteriormente -vedado, permitindo duas posaibilidades de 

- 	implantação, aquelas que estava delimitado a 50cm de áltura e no-caso de parque e -escolàs 
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117 	classes. A discussão gira em tomo de que talvez seja possível permanecer, mas essa 

118 permanência carece de um estudo específico ou de um regramento posterior. A senhora 

	

119 	Janine Malta Massuda• sugeriu que se definisse claramente o conceito de cerca viva, para f. 

	

120 	não dar margens a interpretações e subjetivismos do que pode ser: 50cm, 1 metro, 1,80m. No 

	

*121 	entanto, a posiçãe • de proibição total, excetuando alguns casos deteetados pelo GT, não 

	

122 	necessariamente constam na Portaria, a exemplo dos parquinhos, das quadras esportivas, e o 

	

123 	que foge disso está sendo colocado como projeto paisagístico e não estaria totalmente vetado. 

	

124 	O subsecretário Vicente Correia Lima Neto destacou que o que está sendo alimentado é a 

125 configuração de cercamento que delimita o uso do espaço público de uma única unidade 

126 imobiliária, no caso a projeção Em relação a regulamentação trouxe as seguintes 

	

127 	possibilidades:1) regulamentação futura desse dispositivo que veda a questão da cerca e cerca 

	

128 	viva; 2) vincular a regulamentação a um projeto de paisagismo aprovado na CAP/COURB e 

	

129 	possivelmente com a D1PRE, no âmbito do Comitê intersetorial-  para análise dos casos.' O • 

	

130 	senhor Giulliano Magalhães Penatti questionou se a aprovação individual não travará ainda 

131 mais o processo, uma vez que será mais um procedimento de aprovação. O senhor José 

	

132 	Carlos Cordova Coutinho ressaltou que é uma questão de bom senso e de equilíbrio, e que o 

	

133 	essencial é o livre trânsito que poderá ser disciplinado através do paisagismo. Ainda, que é 

	

134 	fundamental a fiscalização constante do poder público. A representante da Central de 

135 Aprovação de Projetos — CAP, Scylla Setsuko Guimarães, sugeriu constar no texto do 

136 PPCUB sobre paisagismo das superquadras ou quadras residenciais, resguardando o que é 

	

137 	princípio, falando da livre circulação e área de lazer. O Subsecretário, Vicente Correia Lima 

138 Neto, abordou a questão da ocupação de áreas públicas, com relação a LC n° 755/2008 e 

	

139 	outras situações de concessão. Foi observado a necessidade de não trazer todo o texto da Lei 

	

140 	para dentro do Plano de Preservação. A servidora Scylla Setsuko Guimarães destacou que é 

	

141 	importante esclarecer até que ponto tem que se legislar eaté que ponto irá se aplicar a LC 

	

142 	755/2008 em conjunto, quando se diz que pode ser 1,30m que não é a largura da varanda e 

	

143 	nem a largura da compensação, sendo uma aplicação muito difícil para quem está analisando. 

	

144 	Complementou que teria que abordar toda a questão de espaço aéreo, se é compensação ou 

	

145 	expansão, setenta' por cento da fachada, entre outros parâmetros. Ao que o Subsecretário 

146 Vicente Correia Lima Neto explicou que se há uma lei que disciplina e mantém 
5 
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147 	praticamente integral, mudando pontualmente.  um  ou outro artigo e não há a necessidade de 

148 	trazer na integra todo o texto da Lei. A servidora Scylla Setsuko Guimarães res.pondeu que 

149 	quando se fala que o avanço pode ser 1,30m e não se caracteriza como expansão e nem como 

150 compensação haverá jirobletnas. Ressaltou que é importante especificar se é expansão até 

151 	1,30m, é isso que é permitido; afastando a compensação, podendo ser analisado, observando 

152 todos os outros artigos do texto da LC n° 755/2008 que tem implicância. Revelou que a 

153 questão de mesclar normas toma o trabalho de quem analisa confuso. O Subsecretário 

154 	Vicente Correia Lima Neto esclareceu que a varanda está limitada a 1,30m e que quando se 

155 	limita a ocupação em 1,30m, talvez surja a interpretação de que tudo está 1,30m. A 

156 compensação está limitada a 1,00m e a laje técnica também limitada a 1,00m, com a 

157 	discussão adicional de que a varanda deva ser fechada ou aberta. A servidora Scylla Setsuko 

158 	Guimarães complementou que o fechamento está sendo tratado na LC n° 755/2018 e sugeriu 

159--  deixar como consta no texto, pois fica alternativo. Em seguida, o Subsecretário Vicente 

160 	Correia Lima Neto abordou a questão da regulamentação da ocupação de área pública nas 

161 700. Explicou que a proposta é que a condição de aplicação seria feita através de 

162 	regulamentação específica, os critérios de ocupação sairiam do corpo da Lei e iriam para as 

163 	planilhas. E que a ocupação das 700, o quanto pode e como pode estão tanto na Lei quanto 

164 	nas PURPs. Complementou que existe um Projeto de Lei, que foi elaborado pela Secretaria, 

165 	que trata da permissão de uso não qualificado para fins residenciais, e que é vinculado na 

166 	proposta de redação, foi excluído a aplicação desse instrumento no Plano de Preservação, na 

167 	área do CUB — Conjunto Urbanístico de Brasília, em função do plano de preservação e das 

168 	especificidades do tombamento, vinculando a possibilidade de ocupação em função de um 

169 plano de uso que é desenvolvido pelo Executivo. Expôs preocupação quando a colocar 

170 parâmetros de ocupação a priori numa lei complementar que, porventura, possa ser 

171 modificada pelo Plano de Uso e Ocupação ou demandar parâmetros que não estejam 

172 	previstos. O senhor José Carlos Cordova Continha reforçou a necessidade de estabelecer 

173 	critérios mínimos, a saber: 1) retirada de todas as cercas das passagens de acesso ao interior 

174 	da quadra; 2) estabelecer um mínimo de jardim a que cada imóvel teria direito; 3) eliminar 

175 	barreiras colocadas nas vias de acesso principal; 4) recomendar um reestudo do uso das casas 

176 	voltadas para a W3, acabando com as proibições que não fazem mais sentido. 
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177 A coordenadora Vera Maria Melillo Gamarski reforçou que estão tentando montar uma 

178 	base cadastral correspondente a realidade. Ressaltou que o examinador não tem condições de 

179 	fazer vistoria para cada solicitação que chega, sendo um trabalho que tem que ser integrado, e 

180 	que tem que haver uma área que trabalhe tom essas informações para o examinador poder ter 

181 essa informação. O Subsecretário, Vicente Correia Lima Neto, destacou que será 

182 estabelecido os critérios mínimos e que o complemento será colocado para uma ação 

183 	posterior, tendo o mínimo de ocupação e incorporando dentro da minuta do Projeto de Lei, 

184 	abrindo a possibilidade de que uma lei específica irá tratar das condições de ocupação de 

185 	concessão. O senhor Francisco das Chagas Leitão destacou a necessidade de se discutir o 

186 	caráter de usos dos espaços, definição de vocações, porque se o PPCUB não legitimar essas 

187 	questões vai ser questionado mais para frente. O Subsecretario Vicente Correia Lima Neto 

188 	respondeu que boa parte dos elementos indicativos de projeto, necessidades ou intenções no 

189 	território estão nas PURPs. O senhor José Carlos Cordova Coutinho complementou que a 

190 falta de articulação e a divisão de atribuições dos diversos órgãos é um motivo de 

191 preocupação, pois dificulta a execução dos planos. O Subsecretario Vicente Correia Lima 

192 	explicou que o exercício é para verificar se é melhor criar um capítulo de espaço público, 

193 	onde se consolide todas as recomendações, para ter noção do que o Plano de Preservação fala 

194 	sobre os planos e projetos, ou as orientações sobre cada área, sem precisar abrir cada PURP. 

195 	Complementou que boa parte do que trata de urbanização não está na Lei, está na PURP, e 

196 	casos específicos que poderiam estar na PURP, como parâmetro de uso e ocupação, está na 

197 Lei, e que também, estão na PURP, e deveria estar mais geral no comando da lei. Casos 

168 	específicos são tratados dentro de cada planilha de parâmetros, a qual contém as 

199 	características morfológicas, diagnóstico, caracterização de cada setor desse território, os 

200 	dispositivos, aquilo que deve ser feito, são os elementos de salvaguarda. Reforçou que os 

201 parâmetros de ocupação e critérios têm que sair do corpo da Lei e ir para a planilha de 

202 	referência, pois é como se quer cdndicionar e qualificar a ocupação do tentório especifico. 

203 Ainda, que a Lei de Preservação diz respeito a todo o conjunto, deixando os ganchos de 

204 regulamentação específica dentro do corpo da Lei. Ressaltou que o caso específico de 

205 	cercamento e a forma como qualificá-lo na área pública é uma regra geral, e não. sendo 

206 	especifica a um determinado local, pode ter um tratamento,  na Lei. E quando se tratar de 
7 
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207 	ocupação, e toda parte de comércio local das 700 e os parâmetros específicos de superquadra 

208 	devem constar na planilha de referência daquele território ao qual faz parte. 3. Assuntos 

209 	Gerais:  Não houve assuntos nesse item. Item 4. Encerramento: não havendo mais âssuntos a 

210 	tratar, o Subsecretário Vicente Correia Lima Neto agradeceu a présença de todos e encerrou a 

211 reunião. 

VICENTE CORREIA LIMA NETO 
Subsecretário 

SUPLAN/SEGETH 
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