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ATA DA lI' REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DO PLANO DE PRESERVAÇÃO
DO CONJUNTO URBANÍSTICO DE BRASíLIA - PPCUB

_,1 Às quatorze horas e trinta minutos do vigésimo quarto dia do mês de outubro do ano de dois

2 mil e dezesseis, no SCS, Quadra 06, Bloco A, 2° Andar, Sala de Reuniões - Edificio Sede da

3 SEGETH, foi aberta pelo Secretário' Adjunto da Secretaria de Estado de Gestão do Território

!l ,e Habitação - SEGETH, Luiz OtaviruAlves Rodrigues, a 11" Reunião da Câmara Técnica do

5 Plano de Preservação do Conju[lto Urbanístico de Brasília - PPCUB, composta por

6 representantes da sociedade civíl do CONPLAN e do CCPPTM, instituída por meÍo da

7 Portaria n° 59, de 3010712016 e do grupo de trabalho da SEGETH, através da Portaria n° 15,

8 de 23/02/2016. A lista' de presença :encontra-se anexa ao final desta Ata. A pauta segue

9 transcrita: 1. Ordem do dia: 1.1. Abertura dos trabalhos; 1.2. Informes; 1.3. Conceitos e

10 Espacialização das Escalas Urbanas-.e Grau de Valor Patrimonial; 2. Assuntos Gerais. 3.

11 Encerramento. O Secretário Adjunto, Luiz Otavio Alves Rodril,'Ues, iniciou os trabalhos

12 retomando à discussão sobre os conceitos de diretrizes, uma vez que assunto nãose esgotou na

13 última reunião. Discussão sobre os conceitos das Diretrizes do PPCUB: 1) "Preservação,

14 manutenção e valorização do Conjunto Urbanístico de Brasília pela preservação das

15 caracteristicas e~senciais das quatro escalas em que se traduz a concepção urbana da cidade:

16 monumental, residencial, gregária e bucólica; 2) "Manutenção da condição non aedifieandi

17 para todas as áreas não previstas legalmente inicialmente para edificação, à exceção daquelas

18 que obedecerem aos critérios estabelecidos identificadas nas PURP, no Anexo X e nesta Lei

19 Complementar". A servidora da SEGETH, Lídia Adjuto Botelho, explícou que esse inciso

20 ficou como tal devido tanto à Portaria 314/92, quanto a 166/2016, por conter essa

21 recomendação. Esclareceu que o propósito maior era a manutenção das áreas non aedifieandi.

22 livres ao longo do CUBo Levantou a preocupação de que a nova redação mudou o sentido

23 proposto. O Secretário Adjunto, Luiz Otavío Alves Rodrigues, concordou com a alteração

24 da ideia inicial e ponderou então, que a definição de critérios de manutenção da condição non

25 aedifieandi para todas as áreas não identificadas nas PURPs, no anexo 10 dessa Lei

26 Complementar, à exceção daquelas que já foram previstas. Registrou-se a presença do
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27 Secretário de Estado, Thiago Teixeira de Andrade, que ressaltou que a parte das PURP

28 deveria ser reconfigurada, porque 'parece uma autorização tácita de reparcelamento, A

29 servidora Lídia Adjuto Botelho ressaltou que considera procedente discutir melhor esta

30 questão, verificar qual a melhor maneira de colocar na planilha e será feita no momento em

31 que forem avaliadas, A servidora da >SEGETH, Josiana Aguiar Wanderley, lembrou que a

32 proposição na última reunião, em relação à definição de critérios, foi justamente para não

33. fecharmos totalmente, poi's,observa que nas legislações, sempre acaba ficando alguma coisa

34 para traz e a ideia seria não ficar amarrado.3) "Instituição de instrumentos econômicos e de

,35 incentivos fiscais destin~dos. â promoção, preservação, conservação, recuperação e

36 revitalização do Conjunto Urbanístico de Brasília". O representante da AGEFIS/DF,

37 Francisco das Chagas Leitão, .sugeriu incluir "complementação", pois lembrou que

38' comentou em reunião aillerior, ,dessa necessidade, por perceber áreas vazias, e que

39 "complementação" é uma diretriz que aparece de maneira tímida no Plano como um todo.

40 Além de considerar que recuperação está dentro de conservação, então sugeriu suprimir

41 "recuperação", e incluir "complementação", A servidora, Lídia Adjuto Botelho, sugeriu

42 trocar "recuperação" por "restauro:', ficando: "Instituição e instrumentos econômicos,

43 incentivos fiscais destinados à promoção, preservação, conservação, complementação,

44 restauro e revita!ização". 4) "Avaliação das interferências nas áreas de entorno do Conjunto

45 Urbanístico de Brasília, de maneira 'a estabelecer orientações e medidas que assegurem o

46 resguardo de sua ambiência e visibilidade", O Secretário Thiago Teixeira de Andrade

47 ponderou que o plano já determina isso e, portanto, sugeriu suprimir o texto"Avaliação das

48 interferências nas áreas de entorno do Conjunto Urbanístico de Brasília de maneira a

49 estabelecer orientações e medídas que assegurem o resguardo de sua ambiência e

50 visibilidade". A servidora Lídia Adjuto Botelho ressaltou não haver problema em suprimir

51 essa parte. O Conselheiro Francisco das Chagas Leitão enfatizou que esse item está dizendo

52 que o PPCUB terá prerrogativa também de estabelecer certos critérios de controle, de

53 volumetria para as áreas de entorno também. A servidora, Lídia Adjuto Botelho, sugcriu

54 ficar: "estabelecimento de orientações e medidas que assegurem o resguardo da ambiência e

55 visibilidade do conjunto urbanístico, das áreas que assegurem o resguardo, ambiência e

56 visibilidade das áreas internas ao conjunto urbanístico". O Secretário, Thiago Teixeira de
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57 Andrade, sugeriu a seguinte proposta de texto: "estabelecimento de orientações e medidas

58 que assegurem o rcsguardo, ambiência c visibilidade, a partir de sua área de cntorno". 5)

59 _ "Revitalização dc áreas de interesse cultural e arquitetônico dcgradados no Conjunto

60 Urbanístico de Brasília". Salientou que a Cultura estava querendo trabalhar com a zona de

61 interesse cultural, o que' considcra algo intcressantc, e que dará apoio, inclusive para que

62 houvesse um alinhamento entre a ,.Segeth para estabelecer um projeto. Sugeriu trocar

63 "requalificação" por "revitalizilção";"pois é melhor ficar mais genérico porque tem lugares

64 que não é.revitalização, é requ:alificação. 6) "Fomento ao desenvolvimento de projetos

65 turíst~cos, de lazer, de cultura, educação e preservação do patrimônio cultural". Chamou a

66 atenção para o fato de 'confirmar li existência do instrumento para fomentar o turismo, pois se

67 ficar só nas boas intenções e o plano não tiver absolutamente nada em relação a isso, é melhor

68 suprimir. O Secretário Adjunto, Luiz,Otavio Alves Rodrigues, reforçou a necessidade de ter

69 algum rito especial,: alguma coisa .que pudesse caracterizar no caso de projetos turísticos, de

70 cultura,. de lazer, nesses casos existe um rito especial que o plano diferencie. A Servidora

71 Lídia Adjuto Botelho explicou que há um instrumento previsto do estatuto, mas sem

72 detalhamento. Ressaltou que talvez. a palavra mais acertada não seja "fomento", e sim

73 "incentivo". O Conselheiro João de Carvalho Accioly, representantc do SINDUSCOMlDF,

74 ponderou que no fundo é "fomento ,e desenvolvimento de projetos para a preservação do

75 patrimônio cultural". E que linear isso com turismo, lazer, cultura, educação, mas que o

76 fomento e o desenvolvimento de projetos são para preservação do patrimônio cultural. O

77 Conselheiro Franciseo das Chagas Leitão acrescentou que a redação ainda pode melhorar,

78 pois está parecendo que só a educação que é relativa à preservação do patrimônio. Sugeriu

79 incluir depois "de educação", "voltados para", ou "direcionados para a preservação do

80 patrimônio cultural". A servidora Lídia Adjuto Botelho esclareceu que na parte de planos,

81 programas e projetos, há diretrizes para projetos da orla, para os setores centrais e todos os

82 que já estão em desenvolvimento na Segeth. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade

83 esclareceu que quando se coloca "fomento ao desenvolvimento", parece que o PPCUB vai

84 chegar, por exemplo, e zonear, e falar assim: essa é a área do turismo, e eu vou criar um fundo

85 de turismo dentro do patrimônio cultural. E que não há instrumentalização. Sugeriu o seguinte

86 texto: "Projetos de desenvolvimento de turismo, de lazer, cultura e educação". 7)
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"Consolidação das potencialidades do patrimônio histórico e cultural de Brasília, como fator

de desenvolvimento econômico e social e geração de trabalho, emprego e renda". Ressaltou

que esse item é muito difuso, e que seria o caso de suprimir, porque fica muito pretencioso. A

supressão foi acatada. 8) "Elaboração de estudos e definição de normas para preservação do

patrimônio cultural do Distrito Federal e das áreas de entorno dos bens tombados". Houve

consenso nesse item, pois é indicação de estudos futuros, apenas sugeriu trocar "elaboração"

por "indicação", e acrescentar "futuros" após "estudos". 9) "Estimulo ao aproveitamento de

lotes, projeções, setores e áreas previstas para parcelamento não edificados ou subutilização.

do ,Corijunto Urbanístico de Bnlsília, desde que não haja óbice de natureza urbanística,

ambiental ou de preservação". A servidora Lídia Adjuto Botelho sugeriu colocar "estimulo

ao aproveitamento de áreas ociosas' e obsoletas já destinadas a ocupação". O Secretário

Thiago Teixeíra de Andrade concordou com a redação. O Conselheiro Fnmeiseo das

Chagas Leitão sugeriu ser mais díreto, colocar: "estímulo à edificação em lotes vazíos ou.

subutílizados" ou "a otimização das' áreas providas de infraestrutura". IO) "Promoção da

íntegração, qualificação e valorização dos setores da área central do Plano Piloto de Brasília".

Houve consenso nesse item. Item 11) "Promoção da flexibilização de usos, respeitadas as

caracteristícas fundamentais do Conjunto Urbanístico de Brasília". Sugeriu suprimir

"promoção da". 12) "Descentralização da oferta de empregos, a fim de reduzir fluxos para o

Plano Piloto, reforçando os eixos e polos de dinamização definidos no PDOT". O Secretário

Thiago Teixeira de Andrade sugeriu suprimir o item. O Conselheiro Gunter Roland

Kolsdorf Spiller, representante da CAUlDF comentou que quando se fala em incentivar

ocupações, a resposta é um pouco na linha do Lúcio Costa: "tenninar a cidade". E não se fala,

por exemplo, da flexibilização de uso, respeitar as caracteristicas fundamentais do Conjunto

Urbanístico de Brasília. Esclareceu que sua posição é por uma proposta de Brasília, a partir de

princípios muito mais contemporãneos e atuais, pois considera haver condições de melhorar a

cidade, e esquecer um pouco o urbanismo modernista. Ressaltou que é importante investir na

preservação, mas não esquecendo o restante. Considera o assunto do polo de desenvolvimento

econômico, ponte avançada da civilização para o anterior do pais. E que o PPCUB não tem

condições de centralizar, por não ser uma variável que está no seu contexto, mas pode,

inclusive, apelar, ou recomendar que o viés do planejamento
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descentralização ocorra. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade esclareceu que fica

estranho um instrumento recomendar a outro instrumento, quando ele não tem ascendência. A

servidora Lídia Adjuto Botelho sugeriu acrescentar uma nova diretriz, no sentido de

promover uma interlocução maior com os outros instrumentos, ficando assim: "articulação

com os demais instrumentos de planejamento urbano, quais sejam, Plano Diretor de

Ordenamento Territorial, Lei de Uso e Ocupação do Solo, Zoneamento Ecológico Econômico

e Planos de Desenvolvimento Local, para possibilitar mecanismos de descentralização

econômica que contribuam para diminuir as pressões sobre o Conjunto Urbanístico de

Brasília". O Secretário Thiago Teixeira de Andrade concordou com a ideia de articulação

'com os demais instrumentos, em prol da descentralização. O Conselheiro .José Carlos

Coutinho, representante do IAB/DF, chamou a atenção para o fato do risco de se perder no

excesso do que já parece óbvio, e também exorbitar da capacidade do plano de conservação

do ConjuntoUrbanistico de Brasília, pois não se propõe a planejar o território de Brasília,

uma vez que vai depender de decisões políticas, econômicas e uma série de outras decisões,

que envolvem o planejamento integrado, conforme sempre existiu e continuará existindo.

Para isso será necessário diminuir a pressão sobre esse conjunto urbanístíco. E que não se

pode renunciar a vocação de central idade, o poder de atração que Brasília exerce sobre a

região e sobre o País. Reconheceu que há um Governo e uma Secretaria sensíveis e atentos

aos clamores da população. E acredita que haja descentralização no momento em que

atividades forem levadas para fora do Plano Piloto, a exemplo a criação da Cidade do

Automóvel. Concluiu ressaltando que não se pode exorbitar dos limites e da capacidade do

PPCUB, pois ele é para conservar aquilo que está sendo destruído, é mais do que restaurar

porque antes de restaurar é preciso conservar, manter aquilo que ainda está inteiro, para só

então restaurar. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade explicou que a questão do centro

fez parte de um projeto intel,'Tado, minimização dos problemas de infraestrutura, e também fez

parte a questão da disciplina do comércio informal, houve todo um trabalho de

conscientização da necessidade de associação e de feiras organizadas. 13) "Aplicação dos

instrumentos jurídicos, econômicos, tributários e financeiros como mecanismos de

viabilização da preservação do Conjunto Urbanistico de Brasília". Houve consenso nesse

item. 14) "Melhoria e intensificação da articulação entre as diversas esferas pOlítico~

~p
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147 administrativas com competência sobre o Conjunto Urbanistico de Brasilia, para a maIOr

148 eficácia na gestão do patrimônio cultural urbano". Sugeriu suprimir "melhoria e intensificação

149 da". Foi sugerido acrescentar um item ao texto: 15) "definição de competências dos entes

.150 integrantes da estrutura administrativa para a gestão compartilhada do CUB". Após as

151 discussões e sugestões, a proposta para Diretrizes do PPCUB ficou assim: "I) Preservação,

152 manutenção e valorização do Conjunto Urbanistico de Brasilia pela preservação das

153 características essenciais das quatro escalas em que se traduz a concepção urbana da cidade:

154 monumental, residencial, gregária e bucólica; 2) Manutenção da condição non aedificandi

155 para todas as áreas não previstas para edificação, à exceção daquelas que obedecerem aos

156 critérios estabelecidos nesta Lei Complementar. 3) Instituição de instrumentos econômicos e

157 de incentivos fiscais destinados à promoção, preservação, conservação, complementação,

158 restauro e revitalização do Conjunto Urbanistico de Brasilia; 4) Estabelecimento de

159 orientações e medidas para a Área de Entorno do Conjunto Urbanístico de Brasilia que

160 assegurem o resguardo de sua ambiência e visibilidade; 5) Requalificação de áreas de

161 interesse cultural e arquitetônico degradadas no Conjunto Urbanístico de Brasílía; 6)

162 Estabelecimento de diretrizes para projetos de desenvolvimento integrado para o turismo,

163 lazer, cultura e educação voltados para a preservação do patrimônio cultural; 7) Indicação de

164 estudos futuros e definição de normas para a preservação do patrimônio cultural do Distrito

165 Federal e das áreas de entorno dos bens tombados; 8) Estímulo ao aproveitamento de áreas

166 ociosas e obsoletas já destinadas a ocupação; 9) Promoção da integração, qualificação e

167 valorização dos setores da área central do Plano Piloto de Brasilia; 10) Flexibilização de usos,

168 respeitadas as características fundamentais do Conjunto Urbanístico de Brasilia; 11)

169 Articulação com os demais instrumentos de planejamento urbano, quais sejam, Plano Diretor

170 de Ordenamento Territorial, Lei de Uso e Ocupação do Solo, Zoneamento Ecológico

171 Econômico e Planos de Desenvolvimento Local, para possibilitar mecanismos de

172 descentralização econômica que contribuam para diminuir as pressões sobre o Conjunto

173 Urbanístico de Brasilia; 12) Aplicação dos instrumentos jurídicos, econômicos, tributários e

174 financeiros como mecanismos de viabilização da preservação do Conjunto Urbanistico de

175 Brasilia; 13) Articulação entre as diversas esferas politico-administrativas com competência

176 sobre o Conjunto Urbanístico de Brasilia, para a maior eficácia na gestão do patrimônio
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177 cultural urbano; 14) Definição de competências dos entes integrantes da estrutura

178 administrativa para a gestão compartilhada do CUB". O Secretário Thiago Teixeira de

179 Andrade ressaltou que considera muito importante a conclusão das diretrizes. Informou

180 ainda, que o próximo passo será a redação oficial ao texto, a qual servirá de base para

181 discussão das questões fundamentais e conceituais na audiência pública, que será realizada

_ 182 em dezembro. [tem 3. Encerramento. Finalizou a reunião, agradecendo o empenho de todos,

183 ficando a próxima reunião agendada para o dia 1I de novembro, à tarde.

184
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