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ATA DA 1a REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DO PLANO DE PRESERVAÇÃO
DO CONJUNTO URBANISTlCO - PPCUB

Às quatorze horas e trinta minutos do trigésimo primeiro dia do mês de maio do ano de dois

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

Segeth, foi aberta a Ia Reunião da Câmara Técnica Plano de Preservação do Conjunto

Urbanístico de Brasília - PPCUB, pelo Secretário de Estado da Secretaria de Gestão do

Território e Habítação - Segeth, Senhor Thiago Teixeira de Andrade. A lista de presença

encontra-se anexa ao final desta Ata. A pauta segue transcrita: I. Ordem do dia: 1.1. Abertura

dos trabalhos; 1.2. Informes do Secretário; 1.3. Apresentação - Plano de Preservação do

Conjunto Urbanistico de Brasilia - PPCUB; 2. Encerramento. Em conseguinte, passou para o

Item I. Ordem do dia: Subitem 1.1. Abertura dos trabalhos, o Senhor Secretário de Estado de

Gestão do Território, Thiago de Andrade, saudou a todos e pediu desculpas pelo atraso que se

deu em função da extensão da Reunião do CONPLAN, que aconteceu na mesma sala no

período matutino. Em seguida, deu início à Ia Reunião da Câmara Técnica, que conta com a

participação de membros do CONPLAN e da CCPPTM. Passou-se ao subitem 1.2. Informes

do Secretário: O Senhor Thiago Andrade informou que no dia anterior ocorreu a Reunião da

Câmara Técnica da LUOS. Constatou a participação de membros em ambas as Câmaras.

Passou a apresentação do SITURB, registrando que o programa está em fase de teste no site

para aperfeiçoamento e posterior lançamento. Solicitou ajuda dos presentes no apontamento

de possíveis erros. Explicou tratar-se de uma ferramenta de suma importãncia para o trabalho

que será desenvolvido pclo Grupo. A ideia é que, a partir do PPCUB, já quando o PL estiver

constituído, possam colocar como uma camada do SITURB, onde todos, ao clicar no lote,

tenham a informação normativa para aquele lote. Sendo assim, uma ferramenta de

geoprocessamento. E realizou uma apresentação detalhada da ferramenta, via site, da

Secretaria. Explicou a metodologia e a dinâmica das reuniões, que seguirá o modelo utilizado

na análise do Código de Obras do DF, nas reuníões da CPCOE, com o debate pautado e

concentrado, principalmente, no texto da Lei. Lembrou que há possibilidade de os Órgãos do

Governo comporem esta Câmara Técnica, como mcmbros permanentes ou por demandas,
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28 para o Pleno é da Senhora Lídia Botelho, Diretora de Preservação, da Senhora Vera

29 Gamarski, Coordenadora de Preservação e da Senhora Josiana Wanderley, Diretora de Gestão

30 do CUBo Registrou que há um Grupo Técnico Executivo dentro da Secretaria, que fará as

31 adequações deliberadas pelo Pleno. Foi registrado ainda, que o representante do ICOMOS

32 está viabilizando a sua participação nas reuniões. Seguiu-se com uma explicação do Senhor

33 Vicente Correia Lima, Subsecretário de Políticas e Planejamento Urbano, sobre os trabalhos a

34 serem executados pelo Grupo, que registrou que o PPCUB não ficou parado e que os

35 trabalhos foram intensificados este ano com a publicação do Grupo de Trabalho Interno, em

36 fevereiro, que passou a avaliar os pontos de conflitos e detalhamento de pontos em aberto.

37 Explicou o andamento dos trabalhos pelo Grupo Técnico Executivo do Acordo de

38 Cooperação Técnica para a gestão compartilhada do Conjunto Urbanistico de Brasilia - CUB,

39 entre a Segeth e o IPHAN. O Senhor Thiago Andrade seguiu para o subitem 1.3.

40 Apresentação - Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília - PPCUB, onde

41 passou a fazer uma apresentação detalhada do PPCUB. O Senhor Vicente Correia Lima

42 anunciou que fariam uma explanação do que o Grupo Técnico Executivo da Secretaria está

43 fazendo em relação à revisão do PPCUB, bem como do plano de trabalho elaborado para

44 orientar as atividades do Grupo. Lembrou que o Plano de Trabalho encontra-se aberto a

45 sugestões e terá que ser trabalhado concomitante com os trabalhos da Câmara Técnica. A

46 palavra foi dada a Senhora Lídia Botelho, que passou a fazer uma explicação detalhada do

47 estado da arte do PPCUB dentro do Grupo Técnico Executivo da Secretaria para nivelamento

48 dos membros. Durante a apresentação ficou explícito que as discussões de fundo são a

49 metodologia, a avaliação dos instrumentos de controle urbanistico, constitucionalidade do

50 PPCUB e LUOS. Depois foi destacada a questão das adequações de usos e gabarito. E foi

51 mencionado que o Capitulo dos Planos, Programas e Projetos Prioritários, que corresponde ao

52 Plano de Desenvolvimento Local - PDL, seja, talvez, a parte que necessita de melhor

53 avaliação, principalmente tendo em vista que há alguns projetos constantes do plano que estão

54 em andamento na Secretaria, como também outros que já estão superados. Foi ressaltado

55 ainda, os instrumentos de política urbana, como esses constam da proposta, como também, na

56 finalização do documento, a parte relativa à estrutura de planejamento e gestão do CUB. A

57 Senhora Lídia Botelho mencionou sobre um crono!,'Tama que já teriam preparado. Em
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seguida, a palavra foi aberta para comentários, esclarecimentos e sugestões. O Senhor Thiago

Andrade precisou se ausentar da reunião, e a coordenação dos trabalhos ficou a cargo do

Senhor Vicente Correia Lima, Subsecretário de Políticas e Planejamento Urbano. O Senhor

Gunter Roland Kolsdorf Spiller, representante do CAU, colocou que um dos desafios é tentar

a homogeneização de enunciados entre o PLC do PPCUB e as Portarias 314/1992 e 166/2016,

do IPHAN. Que as pessoas que já vêm trabalhando com o PPCUB terão que ter paciência

com a tunna que está começando agora. Que achou extremamente simpática a inserção do

Cruzeiro e da Candangolândia nessa área de preservação. Que a questão dos "três em um" é

discutível. Que entende dificil colocarem um cronograma, tendo em vista que existem

questões que precisam ser intensamente debatídas. Que observa que se propõe e se especula

com extrema facilidade em ir abandonando os princípios para parecer uma cidade melhor.

Quanto à questão "política de preservação versus nonnas de preservação", acha que correm

um sério risco de, mais uma vez, serem atropelados, uma vez que a norma não segura o

capitalismo existente. Propõe aproveitarem o planejamento para trabalhar a preservação. O

Senhor João de Carvalho Aceyolí, SinduscomlDF, pediu para clarear de forma objetiva a

polêmica com relação à Portaria 166/2016 do 1PHAN, que complementa a Portaria 314/1992.

E ainda, pontos objetivamente determinantes de cada escala. Questiona se será alterada a

metodologia que vinha sendo feita pelo IPHAN ou se continuariam na mesma direção,

solicitando a caracterização exata da diferença entre elas. Colocou que sentiu falta, nessa fase

de diagnóstico, de levantamento de dados concretos, através de órgãos oficiais sobre toda a

questão de infraestrutura e densidades. O Senhor Vicente Correia Lima colocou que entende

que alguns elementos da preservação podem ser um pouco flexibilizados, mas que é uma voz

dissonante no trabalho. Destacou que a tendência tem sido trabalharem a descentralização,

mas que a briga com a centralização é uma coisa a ser feita ao longo do tempo. E que os

instrumentos de planejamento têm que reforçar a central idade e é o que se tem tentado fazer.

Em relação aos dados, infonnou terem o Caderno de Leitura Territorial, que mostra um pouco

a caracterização geral do Plano Piloto, c a sua relação com o Entorno. Afirmou que podem

apresentar a todos alguns documentos de referência que já foram elaborados. A Senhora

Lídia Botelho esclareceu sobre a diferença entre o zoneamento apresentado na Portaria

166/2016 do IPHAN e o zoneamento do PPCUB, informando que a Portaria não faz a &-~
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88 espacialização das escalas, mas explicitam os conceitos e os valores de cada escala da mesma

89 maneira que no PPCUB. O Senhor Vicente Correia Lima complementou que a grande questão

90 é que a Portaria entrou no mérito do uso, que acaba entrando em situações de conflito.

91 Estabeleceu-se um debate sobre qual instrumento estaria sendo mais pennissivo. Sem uma

92 definição, foi identificada a necessidade de um diálogo intenso com o IPHAN para

93 entendimento da metodologia utilizada. Foi questionada a não participação do órgão federal

94 na Câmara Técnica. Foi esclarecido que, em conversa com o IPHAN, foi informado pelo

95 órgão que, em cidades que têm sitios tombados, o IPHAN tem a legislação própria e a cidade

96 ou municipio tem a sua legislação, que não necessariamente precisam coincidir. O Senhor

97 Gunter Roland Kolsdorf Spiller, CAU, informou que o IPHAN irá fazer uma apresentação no

98 CAU na próxima sexta-feira à tarde sobre a Portaria 166/2016. A Senhora Tânia Battella de

99 Siqueira, Sociedade Civil, registrou que é funcionária do Govemo do DF e está neste grupo

100 representando a Sociedade Civil e entende que não há nenhum conflito de interesse.

101 Argumentou que o principio que precisam estabelecer é qual Brasília se quer: se preservada

102 ou vão tratar o tema considerando a possibilidades de diferenciação de uso e de alterações.

103 Que vencido esse debate, passariam a tratar do conflito de normas e de regras. Informou que a

104 Sociedade Civil já fez o estudo comparativo e identificou o conflito e a invasão de

105 competência, estando, inclusive, questionando em juizo, uma vez que o resultado do conflito

106 é prejudicial para a sociedade, impedindo o trabalho do PPCUB. Questionou como o Govemo

107 Federal, que tem a competência exclusiva de legislar sobre o uso do solo, se posiciona.

108 Lembrou que para o mundo juridico vale o que está escrito e não o que se é pensado na hora

109 dos debates. O Senhor Leonardo Mundim, OAB, ressaltou que o discurso juridico é um pouco

110 diferente do discurso dos arquitetos e dos urbanistas. E que, independente desta diferença,

111 estão na Câmara tratando de uma lei, dai a necessidade de que este ponto seja muito bem

112 colocado. Destacou que o tombamento tem que ser respeitado, mas que a autonomia

113 municipal também tem que ser respeitada. Pontuou que vai haver uma disputa, inclusive,

114 normativa, cabendo ao Grupo Técnico navegar dentro desta disputa, preservando a Cidade,

115 evitando interferência Federal na Unidade Federativa e tentando o melhor para todos dentro

116 das necessidades de hoje. O Senhor Mateus Oliveira, Fecomércio, argumentou que podem

117 fazer um paralelo muito claro da questão da Portaria 166/2016 com a questão da legislação1,P~~~~ '
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ambiental, por ser uma legislação que envolve três diferentes entes com competência

legislativa de matéria ambiental, onde as contradições podem ser integradas e resolvidas por

modelos e sistemas, que o próprio ordenamento jurídico possibilita. Disse que é preciso fazer

uma distinção se o que estão chamando de conflito é de méríto ou formal. Que entende que a

Portaria representa o Órgão responsável pelo tombamento falando o que seria a manifestação

deles e que sería dar uma importância muito grande a Portaria, achar que o que ela estar

querendo fazer é legislar e usurpar a competência do Distrito Federal, uma vez que isso ela

não poderia fazer. Ponderou que, do ponto de vista meramente formal, enxerga que a Portaria

pretende rever, aprimorar e complementar a 314 de 92, sendo assim, não haveria nada de

errado com a Portaria. Reforçou que não vê conflito de forma e sim de mérito, não como um

comando e uma obrigação para o que o GDF tenha que acatar, mas muito mais para ser

discutido com liberdade para a Câmara estabelecer o que é necessário para o PPCUB. O

Senhor Leonardo Mundim explanou que o risco de deixar que a Portaria, a pretexto de

detalhar, traga novas disposições, acabe trazendo de fato novas posições que não são meros

detalhamentos. A Senhora Janaina Domingos Vieira, Sociedade Civil, sugeriu pegarem os

pontos que são divergentes na Portaria 166/2016 e na proposta do PPCUB, analisando as

diferenças e até onde poderiam fazer alterações. A Senhora Vera Ramos, IHG/DF, historiou

que as normas de uso do solo da área tombada são trabalhos rotineiros das Secretarias que

antecederam a SEGETH, que em determinado momento deixaram de ser atualizadas a espera

do PPCUB e do PDOT. Que entende que a Cidade é dinâmica e tem que ter alterações em

locais que são permitidos, mas em alguns outros não. E que se espantou com textos constantes

da Portaria. Ressaltou que as críticas feitas pela Sociedade Civil vão no sentido que a Cidade

pode ser atualizada, mas mantendo-se os conceitos e os valores do tombamento. O Senhor

José Carlos Coutinho, IAB, colocou que ainda está estudando a Portaria 16612016, que foi

publicada muito recentemente. Que é importante entender que não estão se referindo a

Brasília de Lúcio Costa e sim de uma parte, que ele considera uma espécie de centro histórico.

Historiou sobre o tombamento de Brasília. Destacou que Brasília foi tombada pelo Governo

do Distrito Federal antes de ser tombada pelo IPHAN, que o fez por exigência da UNESCO.

E que considera curioso que somente recentemente esse duplo tombamento tenha causado
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148 mas que não parece que seja irreversível ao ponto do comprometer a cooperação que sempre

149 existiu entre as duas. Lembrou que órgão do Distrito Federal com responsabilidade direta

150 sobre o tombamento é a Secretaria de Cultura e não a Secretaria de Gestão do Território e

151 Habitação, que assumíu por uma série de circunstâncias e razões, mas que há um conflito

152 latente que poderá ainda ser estabelecido dentro da própria Administração do GDF. E que isso

153 seria mais preocupante do que os conflitos com o IPHAN. O Senhor Leonardo Mundim,

154 OAB, sugeriu fazerem a reunião no período matutino. O Senhor Vicente Correia Lima

155 colocou que é necessário analisar a questão no debate da construção do calendário de

156 reuniões. Ponderou que há um trabalho de casa para todos de ler a fundo a Portaria e

157 participar da reunião de sexta-feira no IAB para ouvir o IPHAN falar um pouco sobre a

158 Portaria 166/2016. Destacou que sempre foram contra a Portaria incorporar questões de uso

159 do solo, em função do conflito que poderia ser causado, que foi confirmado com os

160 questionamentos que se seguiram a publicação da Portaria a CAPo Ressaltou que a discussão

161 juridica deve ser encabeçada pela OAB e que a Procuradoria também deverá se manifestar.

162 Colocou que entende que deveria ter sido feito uma análise conjunta com o IPHAN em

163 relação aos parâmetros da Portaria 166/2016 com os parâmetros de norma e uso e ocupação

164 do que estão incorporados nos PL como forma de dirimir os conflitos existentes. A Senhora

165 Lídia Botelho informou que nos vários contatos com o IPHAN, nas reuniões da Cooperação

166 Técnica, as representantes da SEGETH salientaram a necessidade de se fazer o cotejamento

167 entre o disposto na proposta do PPCUB c o que estava se propondo na P0I1aria, mas foi

168 entendido, pelos demais integrantes do GTE, que não seria o caso de se fazer isso, uma vez

169 que a proposta do PPCUB ainda passaria por reavaliação e discussão na atual gestão do

170 Governo. Esclareceu que o diálogo entre as instâncias IPHAN e Secretaria vinha ocorrendo

171 satisfatoriamente, mas que situações políticas atropelaram as coisas. Quanto ao fato das duas

172 legislações mencionadas tratarem do Conjunto Urbanistico de Brasília e das questões relativas

173 ao seu tombamento, ressaltou que as duas legislações anteriores pertinentes à preservação,

174 tanto a distrital (Decreto 10.829/87), quanto a federal (Portaria 314/92) tinham textos

175 idênticos e agora, com a nova Portaria do IPHAN (Portaria 166/2016), esta e a proposta do

176 PPCUB têm textos com conflitos. O Senhor Vicente Correia Lima passou aos

177 encaminhamentos: I- A próxima reunião ficou consensuada para quinta-feira da próxima
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178 semana, nove de junho de 2016, no período da tarde, a partir das quatorze horas e trinta

179 minutos; 2 - Todos participarem da reunião do IPHAN no IAB na sexta-feira, às quatorze

180 horas sobre a Portaria 166/2016. O convite dever ser enviado para o e-mail dos Conselheiros;

181 3 - Fazer uma consulta a PGOF se realmente é um empecilho ao Plano de Preservação à

182 questão dos parâmetros do uso e ocupação do solo apresentados na Portaria 166/2016, sobre o

183 ponto de vista de mérito e forma; 4 - Fazer o cotejamento entre a proposta existente do

184 PPCUB com os parâmetros de uso e ocupação estabelecidos pela Portaria 166/2016, pelo

185 menos uma parte. Item 3. Encerramento: Sem mais, o Senhor Vicente Correia Lima, encerrou

186 os trabalhos, agradecendo a participação e colaboração de todos.

~\~ kÁ~
THIAGO TEIX{IRA DE A~õRADE

Secretáno de Estado

VICENTE CORREI IMA NETO
Subsecretário da SUPLAN

VERA ~'\1ARSKI
DIPRE/ COPRESB/SUPLAN

Atcka---~A-l:0 ~-e!tco
LÍDIA ADJ ' BOTELHO
DIPRE/CO RESB/SUPLAN

b'~JOS A A A.GJllA ANDERLEY
c:::l£IGEB/ COPRES /SUPLAN
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