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1 	Às quinze horas do vigésimo sétimo dia do mês de julho do ano de dois mil e dezessete,,  no 

2 SCS, Quadra 06, Bloco A, 2° Andar, Sala de Reuniões — Edificio Sede da Se'cretaria de 

3 Estado de Gestão do Território e Habitação — SEGETH, foi aberta peja Coordenadora de 

	

4 	Preservação — COPRES/SUPLAN/SEGETH, a 30a Reunião da Câmara Técnica do Plano de 

	

5 	Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília — PPCUB, que contou com a presença dos 

	

6 	técnicos do Grupo de Trabalho — GT da SUPLAN, instituído por meio ;de Portaria n° 15, de 

	

7 	23/02/2016, bem como de representantes da ociedade civil advindos 'do CONPLAN e do 

8 CCPPTM, instituída por meio da Portaria n° 59, de 30/07/2016, para tratar dos assuntos 

	

9 	constantes da pauta a seguir transcrita:1. Ordem do dia: 1.1. Abertura dos trabalhos; 1.2. 

	

10 	Informes; 1.3. Aprovação das Atas da 228, 238, 24, 258,268  e 278  Reunião da Câmara Técnica 

	

11 	realizadas nos dias 05, 12, 19, 26/06, 3 e 10/07/2017 respectivamente; 1.4. Continuidade da 

	

12 	discussão da proposta para Planos, Programas e Projetos; e 1.5. Introdução e Discussão dos 

	

13 	Parâmetros Urbanísticos. 2. Assuntos Gerais; 3. Encerramento. A Coordenadora, Vera Maria 

14 Gamarsid, agradeceu a presença de todos e informou que a reunião terá continuidade da 

	

15 	discussão do tema Planos, Programas e Projetos, e a introdução do tema sobre parâmetros 

	

16 	urbanísticos. Em relação ao Subitem 1.3. Aprovação das Atas, informou que serão apreciadas 

	

17 	ao final desta reunião. Passou a palavra a servidora Julyana Sangaleti Pinheiro que infomou 

	

18 	sobre a elaboração de um glossário, com objetivo de entender os termos utilizados. Observou 

	

19 	que tem as PR e CE, que geralmente são referentes aos Projetos, e as GB, NGB, o Código de 

	

20 	Edificações e as PURP que são referentes às Normas. Geralmente as PR trazem cortes e as 

	

21 	plantas baixas. As CE trazem cortes. Destacou o passo-a-passo de como está sendo realizada a 

22 pesquisa das normas e projetos: 1) entrar no dossiê da Terracap para acessar os projetos 

	

23 	registrados e informações dos quais estão válidos; 2) acessar a Mapoteca e abrir cada projeto; 

24 3) observar cada projeto, cada PR, cada CE, ler as notas, observar todos os parâmetros. 

	

25 	Complementou que às vezes têm normas de gabarito já inseridas na PR, no próprio projeto, e 

	

26 	que alguns, trazem referência às decisões do CAU ou do CAUMA, e é importante colher 
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e 

27 todas as informações para juntar o quebra-cabeça do conhecimento; 4) após todas as 

28 	infonnações levantadas é elaborado o croqiii; que sãO vetorizaçõets das plantas que já existem. 

29 	Acrescentou que não estão criando projetos, e sim passando para AntoCAD os já existentes; 

30 	5) buscar as normas na mapoteca do setbr, que geralmente tem pastas nomeadas de gabarito, 

31 	de NGB;  de GB, ou normas, e depois de abrir uma por uma, identificar qual é a norma, e se 

32 	ainda esto válidas; 6) fazer uma revisão do que foi encontrado, batendo as informações com 

, 33 na base de dados 'do Arcmap, que o ArqGiz ou no GeoPortal; 7) aplicar todas as 

; 34 informações encontradas na PURPs, que são as planilhas de parâmetros urbanísticos e de 

35 	preservação, e também no Arcmap; 8) revisar todai as normas porque existem setores que nãb 

; 	36 têm ou estão ultrapassadas, principalmente as 'de uso e ocupação do solo. O 'representante da 

37 	Agência de Fiscalização do Distrito Federal AGEFIS, Francisco das 'Chagas Leitão, 

38 	questionou o que seriam setores com' normas ultrapassadas. Ao' que a servidora tomou como 

39 	exemplo o Setor de Garagens Oficiais, e outros setores que poderiam diversificar ou ter outros 

40 	usos. A Coordenadora, Vera Maria Melillo Gamarski, complementou que são setores que 

41 recebem uma demanda muito grande de solicitações para implantar uma atividade que 

42 	atualmente não é admitida, a exemplo, também, do Setor de Mansões Isoladas, ao lado do Iate 

43 Clube. O senhor Francisco das Chagas Leitão propôs uma distinção nó conceito para 

44 explicitar quais são os critérios assumidos com os setores. A sugestão foi acatada pela 

45 	Coordenadora. A servidora, Julyana Sangaleti Pinheiro, deu continuidade à apresentação: 9) 

46 criação dos modelos, pois alguns setores são mais complexos, portanto, optaram por criar 

47 	modelos em 3D; 10) submeter à à'mara técnica, todos os parâmetros que foram levados para 

48 as PURPs, apresentando exemplos de todo o processo. O representante do Sindicato da 

49 Indústria da Construção Civil do Distrito Federal — SINDUSCON/DF, João de Carvalho 

50 	Accioly, questionou quanto à quantidade de projeções ainda a serem construídas. Ao que a 

51 servidora, Julyana Sangaleti Pinheiro, respondeu que tem 8 lotes vazios. O senhor 

52 	Francisco das Chagas Leitão acrescentou ser necessário que haja uma demanda. Relatou 

53 que chegou no GT do LPHAN, um pedido advindo da Caixa Econômica Federal para 

54 	construção de outra torre no lote, e que o grupo ficou sem parâmetro para análise. Ressaltou 

55 	que o PPCUB, também, continua sem dar e frisou a importância de constar os parâmetros de 

56 uso e ocupação e que não pode ser o próprio edificio. A servidora, Julyana Sangaleti 
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57 	Pinheiro, explanou que o problema de tal decisão é a falta de limitação, e que a lógica do 

58 	Setor Bancário Sul e Norte é igual, o que muda são as PRs. Revelou que esses setores são 

59 complexos para definição dos limites das marquises e qual é a marquise de cada lote. 

60 	Complementou que as PURPs são divididas em taxa de ocupação, afastamentos, coeficiente 

61 	de aproveitamento, altura máxima e taxa de permeabilidade, e que depois dessas seções de 

62 	parâmetros, tem ainda algumas observações, porque fica dificil colocar em parâmetro muito 

63 	resumido, e em seguida, vêm os instrumentos urbanísticos aplicáveis, e por fim as PURPs que 

64 	terão croqui. O representante da Associação de Empresas do Mercado Imobiliário do Distrito 

65 	Federal -ADEMI/DF, Rogério Markiewicz, destacou que as PRs são da década de 1960, e 

66 	que na década seguinte (1970) foram feitas novas PRs, com 6 (seis) metros e, desde então, os 

67 	projetos foram aprovados levando em consideração essa metragem, e que na realidade não 

68 	estavam registradas. Sendo assim, teoricamente, são válidas as PRs de 1960. Ainda fez os 

69 	seguintes questionamentos: a) se foi utilizado como referência o normativo de 1960 ou 1970 

70 	para fazer o gabarito atual e o acesso aos lotes; b) se continua determinado o local dos pilares 

71 	ou ficará em aberto. Ao que a servidora, Julyana Sangaleti Pinheiro, respondeu que essa foi 

72 uma dificuldade enfrentada pela equipe, pois no dossiê da TERRACAP não havia esse 

73 histórico, porém, existiam três PRs, que não estavam registradas, mas estavam listadas no 

74 	dossiê, porém, não foram usadas pois não traziam as cotas necessárias. Complementou que 

75 	tiveram que adaptar para as PRs que não estavam registradas. Em relação aos pilares disse 

76 	que a princípio continuam determinados e que foram desenhados da forma que estavam nos 

77 	projetos. A Coordenadora, Vera Maria Gamarski, reforçou a importância de fazer releitura 

78 	do tema. Acrescentou que a norma é muito dificil de ser entendida, e que atualmente estão 

79 	trabalhando com recursos mais modernos. Em continuidade a servidora, Julyana Sangaleti 

80 	Pinheiro, apresentou a planilha de Autarquias, que traz a mesma estrutura, com parâmetros e 

81 	croquis. Explicou que o Autarquias tem mais complicações normativas e no Autarquias Sul e 

82 Norte e o PTS, é uma planilha mais extensa, dividida em térreo, lâminas e subsolo, para 

83 	facilitar o entendimento. A servidora da DIPRE/SUPLAN, Ana Carolina Canuto Coelho, 

84 acrescentou que esse é um trabalho extensivo que tem sido feito, desde o inicio do ano, 

85 	semanalmente, e toda a equipe do GT foi dividida em relação as UPs, e que cada membro 

86 trabalha em mais de uma UP, tentando traduzir todas essas normas, colocando-as nas 
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87 	planilhas. A coordenadora, Vera Maria Gamarski, convidou a todos para participarem das 

	

88 	discussões do GT, que acontecem às terças-feiras, pela manhã, e às quintas-feiras, à tarde, na 

89 sala de reuniões no quarto andar. O representante da Federação do Comércio de Bens, 

	

90 	Serviços e Turismo do Distrito Federal — FECOMÉRCIO/DF, Mateus Leandro de Oliveira, 

	

91 	parabenizou a equipe pelo trabalho. Informou que havia percebido no Projeto de Lei da gestão 

	

92 	passada, uma série de inconsistências nas PURPs, muitas vezes de setores que tinham uma 

	

93 	única linha, mas que na verdade já existia uma norma específica de um lote ou de outro, e que 

	

94 	tratava tudo de forma igual. Acrescentou que esse trabalho é fundamental para aclarar essas 

	

95 	situações, e que o trabalho desenvolvido está, de fato, fazendo a revisão do Plano, e buscando 

	

96 	uma avaliação mais clara do futuro. Na sequencia, a Coordenadora, Vera Maria Gamarski, 

	

97 	seguiu ao Subitem 1.3. Aprovação das Atas da 22', 23a, 24', 25a, 26a e na Reunião da Câmara 

	

98 	Técnica realizadas nos dias 05, 12, 19, 26/06, 3 e 10/07/2017 respectivamente. As atas foram 

99 aprovadas por unanimidade, sem ressalvas. A representante da Secretaria de Estado de 

	

100 	Cultura do Distrito Federal — SECULT, Beatriz Coroa do Couto, observou que as propostas 

101 que tratam de Unidade de Vizinhança, Cine Brasília e Vila Planalto dizem respeito 

102 diretamente à SECULT, e propôs alterações de alguns termos no texto. Lembrou que na 

103 penúltima reunião da Câmara Técnica, sugeriu inserir, no inicio da seção II, Unidade de 

	

104 	Vizinhança, e alterar o texto referente ao Cine Brasília. Ao que a servidora, Ana Carolina 

105 Canuto Coelho, destacou que a ideia foi juntar o Cine Brasília dentro da Unidade de 

	

106 	Vizinhança, por isso teve a supressão. Ressaltou que foi inserida no topo do texto onde tem 

107 toda a relação. A representande da Ordem dos Advogados do Brasil — OAB/DF, Janine 

108 Malta Massuda, questionou se o Cine Brasília ficou separado do Clube Unidade de 

	

109 	Vizinhança. Ao que a servidora, Ana Carolina Canuto Coelho, informou que foi agrupado e 

	

110 	o Cine Brasília está dentro da Unidade de Vizinhança, e que, posteriormente, o texto trará o 

	

111 	Cine Brasília dentro do grupo de revitalização da Unidade de Vizinhança. A Coodenadora, 

	

112 	Vera Maria Gamarski, passou a leitura do artigo: "A revitalização do conjunto urbanístico, 

	

113 	arquitetônico e paisagístico da Unidade de Vizinhança visa garantir a disciplina da 

	

114 	preservação desse espaço como testemunho da proposta original das áreas de vizinhança do 

115 Plano Piloto, por meio de regulamentação específica: §1° A unidade de vizinhança é 

116 composta pelas Superquadras 107, 108, 307 e 308 Sul, Comércio Local 107/108 Sul, 
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117 	Entrequadra 307/308 Sul e Entrequadra 108/308 Sul, com a totalidade de suas edificações, 

118 	acrescido do Cine Brasília e do Clube Unidade de Vizinhança; §2° A regulamentação que 

119 trata o caput deve considerar § 2°: I — tratamento de fachadas, ocupação de pilotis e de 

120 	cobertura dos blocos das superquadras; II — ocupação dos comércios locais; III — revitalização 

121 e modernização dos equipamentos públicos comunitários; IV— tratamento dos espaços 

122 públicos e manutenção das características morfotipológicas". O senhor Francisco das 

123 Chagas Leitão questionou se a Lei 766 que incide na regulação dos puxadinhos dos 

124 	Comércios Locais Sul, incidiria ou não nessa Unidade de Vizinhança tombada. Ainda, que 

125 consta no Caput: "com a totalidade das suas edificações", mas não fala dos lotes que, 

126 	porventura, não estão edificados, e se podem ou não ser desconstituídos ou seria matéria de 

127 	regulamentação. A senhora Beatriz Coroa do Couto complementou que o texto dispõe mais 

128 	de diretrizes de preservação do que a revitalização de fato. E os incisos, de I a IV são os 

129 	principais aspectos a serem considerados nessas diretrizes de preservação. Sugeriu a alteração 

130 	de "revitalização do conjunto" para "diretrizes de preservação", porque no final do texto fala 

131 	de regulamentação específica, e essas diretrizes serão base para a regulamentação especifica 

132 	ao Plano de Preservação. Questionou sobre os seguintes pontos: a) o que será considerado 

133 com relação ao tratamento de fachadas, ocupação de pilotis e cobertura dos blocos da 

134 Superquadras; b) a ocupação do comércio local; c) se essa ocupação é irregular ou 

135 	regularizada. Sugeriu alteração na redação do Inciso III: de "a revitalização e modernização 

136 dos equipamentos comunitários", para "avaliação da necessidade de revitalização e 

137 	modernização", para dar possibilidade de escolha. O senhor Francisco das Chagas Leitão 

138 	ressaltou que a regra é para todo mundo, e que quanto mais clara for, mais eficaz será, e que a 

139 	lei não discrimina. Ao que senhora, Janine Malta Massuda respondeu que o questionamento 

140 	do conselheiro é em relação à regularização dos puxadinhos, e que poderia dar um caráter de 

141 	regularidade. Destacou que a ocupação não ficará irregular eternamente, e que hoje em dia 

142 	existe uma possibilidade de regularizar essa situação, então, se ela não faz a ressalva, poderia 

143 ser contemplada também. A senhora Beatriz Coroa do Couto ressaltou que o segundo 

144 parágrafo dá a entender que serão pontuados os principais aspectos a serem avaliados, a 

145 exemplo, fachadas, pilotis, coberturas que são os problemas. Sugeriu que deverá ter um 

146 	posicionamento claro do que, o que e como serão abordados cada um desses problemas, e 
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147 	como é que o RPCUB vai se posicionar com relação às ocupações irregulares dos pilotis, das 

148 coberturas e dos comércios locais referentes a Unidade de Vizinhança. Ao que a 

149 	Coorderiadora, Vera Maria Gamarski, respondeu que o PPCUB é um plano e que a sua 

150 	construçãq é coletiva, com presença da sociedade civil e diversos outros órgãos. Concordou 

151 	que o texto não está suficiente porque a Unidade de Vizinhança é a única que está tombada, e 

152 	terá que servir de diretriz para nortear as demais. A senhora Beatriz Coroa do Couto sugeriu 

153 	que se deixe mais claro que os incisos são os equivalentes as escalas urbanísticas do PPCUB 

154 	para o CUB, que são os aspectos mais importantes a serem considerados para as diretrizes de 

155 	preservação. Complementou que não basta apenas falar que os principais aspectos são: pilotis, 

15à fachadas e cloberturas, mas também o que delimita cada um desses aspectos. O senhor 

157' Francisco • das Chagas Leitão observou que da forma como o texto traz Unidade de 

158 	Vizinhança 'parece não existir outra. Sugeriu especificar de qual se trata, de qual Decreto que 

159 	a tombou. Ao que a servidora da DIPRE/SUPLAN/SEGETH, Débora Heloisa A. Luminati, 

160 respondeu que estão se atentando exclusivamente ao que está sendo referendada que é a 

161 	questão da 107 e 108. E que os comércios locais incidiriam a 766. Quanto ao tratamento de 

162 	fachada, ocupação de pilotis e cobertura de blocos, esclareceu que o texto do PPCUB tenta 

163 	tratar um pouco de tudo, porém a normatização ainda está obscura. Questionou se para as 

164 outras áreas que não fazem parte da Unidade de Vizinhança, que é tombada, continuará 

165 	incidindo a ocupação de cobertura, ocupação de pilotis e tratamento de fachada, se é um todo 

166 	ou não. Ressaltou ainda, que particularmente não ficou claro, o que seria essa avaliação de 

167 	revitalitação e modernização dos equipamentos públicos comunitários, porque há, inclusive, 

168 	demandas de mudança de usos para eles. A senhora Beatriz Coroa do Couto explicou que a 

169 	sua sugestão foi abrir a opção de não fazer nem um, nem outro, pois o texto dá a entender que 

170 não existe outra opção que não a revitalização e a modernização. Sugeriu que os incisos 

171 	listem os aspectos mais importantes da Unidade de Vizinhança e não o que será feito, porém, 

172 	em algum momento esses aspectos deverão ser definidos, principalmente fachadas, pilotis, 

173 	cobertura e comércio local, equipamentos públicos comunitários e a configuração dos espaços 

174 	públicos, que são os projetos urbanísticos das quadras. O representante da SECULT, Rodrigo 

175 	Figueiredo, ressaltou que deixar apenas Unidade de Vizinhança seria genérico, ao passo que 

176 	não tão somente essa Unidade de Vizinhança existe no Pano Piloto. Sugeriu seguir a 30.303, 
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177 	de 2009, que é o Decreto de Tombamento da Unidade de Vizinhança, tratando-a na redação, 

178 	de Unidade de Vizinhança 107/108 Sul, 108/308 Sul, na redação. Acrescentou ainda, não ter 

179 	clareza em relação dos 50% (cinquenta por cento) de taxa de ocupação, se seria realmente 

180 	necessário, e se comportaria o projeto proposto. Ao que a senhora Janine Malta Massuda 

181 	observou que a taxa de ocupação será discutida posteriormente. A Coodenadora, Vera Maria 

182 Gamarski, deu continuidade a leitura do texto. "Devem ser realizados projetos para 

183 	complementação da proposta original de Lucio Costa para o Eixo Monumental, cujo objeto 

184 	contemple: I — tipologias de pequenos comércios e serviços de apoio aos ministérios, com 

185 altura máxima de 4,50m, garantida a permeabilidade na circulação de pedestres; II — 

186 padronização de mobiliário urbano, envolvendo luminárias, ponto de parada de transporte 

187 	coletivo, bancos, lixeiras e outros; III — conexão subterrânea entre os Setores Culturais Norte 

188 	e Sul, para instalação de comércio e pequenos serviços e vagas para veículos, respeitadas as 

189 	diretrizes para salvaguarda dos valores da AP1; IV — arborização dos setores culturais; V — 

190 ordenamento dos estacionamentos dos ministérios com previsão de áreas de garagens em 

191 	subsolo; VI — restauro, manutenção e modernização dos edificios de valor patrimonial; VII — 

192 	recuperação e qualificação da Praça do Cruzeiro; VIII — tratamento paisagístico da Praça dos 

193 	Próceres, integrando os elementos escultóricos; IX — reativação e qualificação da conexão 

194 	entre a Praça de Pedestres Sul e o Setor Cultural Sul existente abaixo do edificio do Touring 

195 	Club do Brasil, e criação de ligação semelhante entre a Praça de Pedestres Norte e o Teatro 

196 Nacional". O senhor Francisco das Chagas Leitão questionou em relação as vagas de 

197 	garagem na Esplanada, se está sendo feita no Canteiro Central, pois havia uma proposta do 

198 Oscar Niemeyer de fazê-la. Acrescentou ser uma proposta ultrapassada criar mais 

199 	estacionamentos no Canteiro Central da Esplanada, algo que vai contra as diretrizes atuais de 

200 	reforçar o transporte coletivo. Sugeriu a retirada da proposta. O senhor João de Carvalho 

201 	Accioly destacou que devem ser realizados projetos para complementação, pois alguns que 

202 	têm projetos, a exemplo, a conexão do Parque da Cidade com o Setor de Esporte. Ao que 

203 	senhor Francisco das Chagas Leitão reforçou que a ligação viária já foi aprovada, inclusive, 

204 submetido ao Conselho de Planejamento Territorial do Distrito Federal — CONPLAN, e 

205 possui Decreto. A Coordenadora, Vera Maria Gamarski, acatou a inserção desses 

206 	elementos, pois há a conexão viária entre a W4, e também entre os Parques, que é ambiental. 
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207 	A senhora Janine Malta Massuda solicitou esclarecimentos quanto a questão das vagas, e 

208 	qual seria a previsão específica. Ao que a Coordenadora Vera Maria Gamarski respondeu 

209 	que é no inciso V - "ordenamento dos estacionamentos dos ministérios com previsão de áreas 

210 	de garagens em subsolo", e que surgiu no PPCUB em 2013 e revisado em 2014. A senhora 

211 	Janine Malta Massuda questionou de onde estaria surgindo esse Projeto, pois o caput do 

212 	referido artigo dá a ordem de que sejam realizados na complementação. Observou se é essa a 

213 intenção ou seria para contemplar esses objetivos, porque no texto consta duplamente: 

214 	"devem ser realizados os projetos para complementação", e, ainda se esses projetos são do 

215 Lucio Costa. Ao que o senhor Francisco das Chagas Leitão respondeu que os pequenos 

216 comércios eram previstos na proposta do Lúcio Costa, porém não foram feitos. 

217 Complementou que o estacionamento subterrâneo não foi previsto. O senhor João de 

218 	Carvalho Accioly questionou ao senhor Francisco das Chagas Leitão, se os estacionamentos 

219 	nos Ministérios, no Canteiro Central, não incidiriam também para o item III. Ao que o senhor 

220 	Francisco das Chagas Leitão respondeu que no tratamento dessa área há uma hierarquia de 

221 	formalidade, e que, portanto, aquela área teria um pouco mais de liberdade de ter alguma 

222 	alteração, pois estaria numa hierarquia não tão relevante quanto a da Esplanada propriamente 

223 	dita. O representante do Instituto de Arquitetos do Brasil — IAB/DF, José Carlos Cordova 

224 Coutinho, ressaltou que a parte do Canteiro Central deverá ser tratada com a maior 

225 	austeridade possível, mesmo considerando a possibilidade de estacionamento em adjacência 

226 	do Canteiro Central. Porém, na parte central não é inconveniente apenas pelo aspecto visual, 

227 mas também, pela atração de trânsito que ela provoca em relação ao setor, que já é 

228 	congestionado. Observou que Estádio Nacional virou estacionamento de ônibus, e porque não 

229 ser estacionamento dos funcionários dos Ministérios. O senhor Rodrigo Figueiredo 

230 complementou que o Governo Federal recentemente sinalizou a vontade de tenninar de 

231 	construir os anexos da Esplanada, e que terá cinco bolsas de estacionamento na área. Em 

232 seguida, a servidora Débora Heloisa A. Luminati deu continuidade a leitura: "Para o 

233 	desenvolvimento do projeto mencionado no inciso I deve ser realizado concurso público de 

234 	arquitetura, cujo termo de referência deve ser elaborado em conjunto pelo órgão distrital de 

235 	planejamento territorial e urbano e de preservação e pelo órgão de patrimônio federal. "É 

236 admitida a implantação de equipamentos públicos de uso institucional para atividades 
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237 	culturais no canteiro central do Eixo Monumental Oeste, linntados a uma área na AP1/UP6 e 

238 	a duas áreas na AP1/ UP8". "Da Revitalização e Regularização dos Setores Hospitalar Local 

239 	Sul e Hospitalar Local Norte. Art. 171. A revitalização dos Setores Hospitalares Locais Sul e 

240 Norte, prevista no PDOT, deve promover a qualificação do espaço público, melhorias na 

241 	circulação de veículos e pedestres e a regularização urbanística das edificações. Art. 172. Para 

242 	fins do disposto no artigo anterior, são estabelecidos novos parâmetros de ocupação do solo, 

243 	cuja utilização fica condicionada ao pagamento das outorgas do direito de construir e de 

244 	alteração de uso. Parágrafo único. Os novos parâmetros de ocupação são estabelecidos nas 

245 respectivas PURPs." Para esse setor, na planilha do PPCUB, é proposto um aumento de 

246 potencial construtivo e alteração de alguns usos, que já está sinalizado lá nas PURPS. 

247 	"Revitalização do Setor de Garagens Oficiais e do Setor de Administração Municipal Art. A 

248 revitaliza* do Setor de Garagens Oficiais — SGO deve contemplar: I — revisão de suas 

249 normas de uso e ocupação do solo; II — promoção de adequações do parcelamento e do 

250 sistema viário; III — integração com os setores vizinhos, em especial, o Setor de 

251 	Administração Municipal — SAM. § 1° A revitalização do SGO e do SAM pode ser realizada 

252 	por meio de Operação Urbana Consorciada — OUC ou mediante projeto urbanístico especial, 

253 	cujos parâmetros de uso e ocupação do solo devem ser aprovados por lei específica. § 2° O 

254 	projeto de qualificação deve observar os parâmetros de uso e ocupação do solo de referência 

255 	para a OUC, estabelecidos no art. 201, Subseção I, Seção IIII". Observou que isso tem que ser 

256 	revisto, porque toda a estrutura está sendo modificada. "Revitalização do Cruzeiro Center. 

257 	Art. Pode ser apresentada proposta de revitalização do Cruzeiro Center, localizado na Área 

258 	Especial — AE, Blocos A, B, C e D, do SRES, pelos proprietários, obedecidos os seguintes 

259 	condicionantes de projeto: I — construção de cobertura única para o conjunto de blocos; II — 

260 	soluções adequadas de acesso e circulação para os pavimentos superiores dos blocos; III — 

261 	soluções adequadas de acessibilidade para o espaço público entre blocos. § 1° A revitalização 

262 	estabelecida neste artigo fica condicionada à concordância de todos os proprietários ou 

263 	representantes legais. § 2° Para possibilitar a cobertura única e os acessos, deve ser aplicado o 

264 instrumento de concessão de uso onerosa de área pública". A servidora Ana Carolina 

265 	Canuto Coelho complementou que a ideia é que o projeto fosse retirado por considerar que 

266 	haveria outros mais relevantes. A servidora Rosangela Diniz Noblat complementou que esse 
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267 	artigo traz uma diretriz que poderá ser apresentada como proposta junto à Administração 

268 	Regional do Cruzeiro e aos proprietários, pois não deixa de ser uma APP, será uma parceria. 

269 	O senhor João de Carvalho Accioly explanou que está sendo proposto todo um regramento 

270 	de projeto, de revitalizaição, deixando explícito o que pode e o que não pode, porém é uma 

271 diretriz de revitalização muito pontual, e que estão deixando de fora muitas outras que 

272 também poderiam ser definidas. Sugeriu que projeto de revitalização, seguindo alguns 

273 critérios, poderá ser aberto para qualquer lugar dentro do CUB. Em relação aos critérios, 

274 	sugeriu estabelecer comissões para tratar do assunto. A servidora Rosangela Diniz Noblat 

275 sugeriu deixar no texto uma orientação para o proprietário decidir se deve haver essa 

276 	revitalização. E o que tem que ser feito é o que está na PURP, dar o coeficiente de utilização, 

277 	altura máxima, número de pavimento, dar todos os parâmetros. A servidora Débora Heloisa 

278 	A. Luminati, antes de retõmar a leitura, informou que porteriomente entrarão na revitalização 

279 da Vila Planalto. Ao que a senhora Beatriz Coroa do Couto destacou que o termo 

280 	revitalização está simplificando o problema da Vila Planalto, pois segundo o Plano de Ação, 

281 	que foi elaborado em 2009, é um Plano de Ação de Regularização e Preservação da Vila. A 

282 servidora, Débora Heloisa A. Luminati deu continuidade a leitura: "Regularização e 

283 	Preservação". "Art. Deve ser promovida a revitalização". Aí nesse caso muda também. "Sua 

284 área de tutela, tombada em nível distrital. Parágrafo único. A área de tutela do conjunto 

285 	urbano da vila corresponde ao Parque de Uso Múltiplo Vila Planalto, criado pelo Decreto n° 

286 	24.213, de 12 de novembro de 2003. Art. Devem ser asseguradas as características essenciais 

287 	que conferem caráter peculiar à vila por meio de medidas que garantam os princípios do 

288 	tombamento, quais sejam: I — prevalência da escala bucólica; II — preservação do traçado 

289 	original das vias; III — preservação das edificações e dos espaços de valor simbólico; IV — 

290 manutenção da área de tutela não edificante". Complementou que no texto estão citados 

291 	quatro incisos do Decreto de Tombamento, de um total de sete, a saber: a) a mimetização da 

292 	Vila, na paisagem; b) a área de tutela non aedificandi; c) traçado urbano original e a 

293 	preservação; d) preservação da identidade dos pontos de encontro e relações de vizinhança 

294 	próprios da Vila, a cada acampamento da Vila, e) preservação da linguagem arquitetõnica, 

295 que não tem como mais ser cumprida; f) preservação dos espaços de valor simbólico e 

296 referencial para a população, g) preservação de infraestrutura urbana original. Ao que a 
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297 Coordenadora Vera Maria Gamarski concordou que seria ideal repetir o que está no 

298 	Tombamento. Complementou que a parte de estrutura de gestão, de governança, interrupção 

299 de obras e adequação e controle das edifitações regulares saíram do conjunto de ações. A 

300 	servidora Débora Heloisa A. Luminati prosseguiu a leitura do texto: § 1° A área de tutela 

301 	deve ser totalmente desocupada, devendo ser implantado o 'parque urbano, com equipamentos 

302 para uso da comunidade, e preservação e plantio de vegetação, preferencialmente com 

303 	espécies nativas do cerrado. § 2° Para acentuar a escala bucólica, deve ser criada uma faixa 

304 	verde de emolduramento em torno da Vila Planalto". "Art. Com  base no Plano de Ação da 

305 Vila Planalto, elaborado pelo Grupo de Trabalho, criado pelo Decreto n° 29.652, de 28 de 

306 	outubro de 2008, são indicadas ás seguintes ações prioritárias: I — preservação do conjunto 

307 	tombado; II— adequação e revisão do parcelamento e das normas de uso e ocupação do solo; 

308 	III — revitalização do patrimônio histórico e cultural; IV — qualificação dos espaços urbanos; 

309 	V — desenvolvimento turístico e social". A senhora Beatriz Coroa do Couto observou que o 

310 	Plano de Ação, aponta dez conjuntos de ações, e que alguns, talvez, não caibam no texto do 

311 PPCUB, mas tem outros, por exemplo: 1) ações de governança para poder viabilizar o 

312 	conjunto de ações que o plano propõe;2) interrupção das obras; 3) proposição de estrutura de 

313 	gestão; 4) preservação do conjunto tombado; 5) adequação e revisão do parcelamento e das 

314 normas; 6) revitalização do patrimônio histórico;7) qualificação dos espaços urbanos;8) 

315 	titularidade dos lotes, que já está sendo resolvido, 9) adequação e controle das edificações 

316 	irregulares; 10) desenvolvimento turístico e social. Ressaltou que essa parte de estrutura de 

317 	gestão, de governança, interrupção de obras e adequação e controle das edificações regulares, 

318 	acabou saindo desse conjunto de ações. Ressaltou a importância de constar, pois o plano é 

319 	conjunto de regularização e de preservação, e que haverá desentendimentos ao defender essas 

320 ações de interrupção de obras e controle das construções irregulares, inclusive da 

321 	desocupação de área que seria de uso comum, que foi ocupado, para qualificação dos espaços 

322 	urbanos. Destacou que outro problema será a retirada das chácaras da área não edificante de 

323 tutela do parque. Reforçou que isso escrito no texto pode parecer que são diretrizes que 

324 posteriormente poderão desencadear questionaméntos. A senhora Janine Malta Massuda 

325 complementou que algumas são supressões e outras não, e que aparentemente todos os 

326 parâmetros estão sendo colocados mais a frente. Ao que Coordenadora Vera Maria 
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327 Gamarski informou que serão realocadas e inseridas na planilha para manter a coerência, 

328 	pois não é adequado ter parâmetros no corpo da Lei. A senhora Beatriz Coroa do Couto 

329 	questionou sobre como será feito à adequação e revisão do parcelamento das normas de uso e 

330 	ocupação para regularizar a ocupação que invade e que avança na área dos lotes. O senhor 

331 	José Carlos Cordova Coutinho complementou que o plano mencionado pela Beatriz Couto, 

332 	foi conduzido pelo Manoel Pinto, engenheiro da SEDHAB, que articulou todos os órgãos que 

333 	pudessem, de alguma forma, ter algum tipo de participação, e que resultou num documento 

334 	precioso que partia de um levantamento minucioso das edificações no seu aspecto de uso e 

335 material, a construção de pavimentos adicionais, a identificação de exceções, como 

336 	patrimônios pontuais. Revelou que a maior urgência, no seu entender, seria a área de proteção 

337 	do Palácio do Planalto, onde já existem mansões com piscina, igrejas, etc., que aos poucos, 

338 	exatamente pelo descaso oficial, vão se expandindo até inviabilizar. Reforçou que ainda está 

339 	num ponto em que pode ser estancado e corrigido. A coordenadora Vera Maria Gamarslci 

340 	reforçou que manter e transferir para a planilha, e quando chegar o momento de discussão, 

341 	solicitou auxílio dos demais membros para conseguirem resgatar coisas que não estão claras 

342 na Norma. A servidora Débora Heloisa A. Luminati acrescentou que os parâmetros que 

343 	foram estabelecidos nas reuniões, foram feitos com base no levantamento do plano. Reforçou 

344 que houve essa tentativa, porém, a única coisa que existe atualmente, em relação à Vila 

345 	Planalto, é o processo de titularidade dos lotes. As outras não foram desenvolvidas. E que o 

346 mais importante das preocupações colocadas seriam: "as edificações conforme com os 

347 	parâmetros estabelecidos devem ser adequadas às normas no prazo de doze meses, contados 

348 da publicação desta Lei Complementar, a partir do qual passam a incidir as penalidades 

349 	previstas nesta Lei Complementar". Então esse artigo aí que seria como fazer essa adequação. 

350 	Deu continuidade a leitura do texto: "Art. Devem ser recuperadas e preservadas, com usos 

351 	compatíveis com o interesse social e turístico, as seguintes edificações de interesse histórico: I 

352 	— Conjunto Fazendinha, casas n°01, 02, 03, 04 e 05; II — Escola Classe n° 1 do Planalto; III — 

353 	Igreja Nossa Senhora do Rosário; IV — Campo do DFL: Clube de Unidade de Vizinhança; V — 

354 Campo da Rabelo: Praça; VI — Alojamento dos Operários Solteiros da Rabelo". Após 

355 	discussão, a Senhora Débora Heloisa A. Luminati deu continuidade à leitura: "V — área de 

356 33.304m2  do Parque das Aves, para ampliação do Lote 22 do Setor Hípico, destinado às 
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357 	instalações do Centro de Operações do VLT. VI  — área de 50.000m2, contígua ao lote PTP 

358 	Mexo do Palácio do Planalto para ampliação da área destinada à Presidência da República. 

359 	VII — área de 4.950m2, entre os lotes 6 e 7 da PMU para instalações do Tribunal de Justiça do 

360 	Distrito Federal e Territórios — TJDFT". O representante da Agência de Desenvolvimento do 

361 	Distrito Federal — TERRACAP, Giulliano Magalhães Penatti, lembrou do projeto do Parque 

362 das Aves, localizado em frente ao Jardim Zoológico que, quando elaborado, não permitia 

363 	registro de unidade imobiliária. Na época, a idéia era de se averbar na matrícula da Fazenda e 

364 	não criar unidade imobiliária. Informou que o processo foi encaminhado para à Terracap, para 

365 	ser averbada a poligonal na matrícula do imóvel, porém, a ocupação dessa área, pega uma 

366 	parte de área pública, uma parte de lote existente e uma parte de remanescente de Fazenda, o 

367 que impede fazer averbação em matrícula, pois averbar uma poligonal urbana em uma 

368 	remanescente de uma fazenda, seria burlar a Lei de Parcelamento de Solo. Ainda, tinha área 

369 	pública para desafetar, e ainda um pedaço de lote para fazer a reconstituição. Ressaltou que a 

370 	resolução para esses problemas seria resgatar e reaprovar esse projeto, como uma URB, para 

371 	poder ser registrado o lote. A Coordenadora, Vera Maria Gamarski, respondeu que estão 

372 	montando o processo para ser enviado à Terracap, das áreas e números, informando que já há 

373 	no anexo o desenho de tais áreas. A servidora, Débora Heloisa A. Luminati, prosseguiu à 

374 	leitura: "VIII — ampliação, em área contigua, do lote da Unidade de Combate a Incêndio do 

375 	Corpo de Bombeiro Militar do DF, localizado no SPO; IX — ampliação, em área contigua, do 

376 lote do Tribunal de Contas da União, localizado na Quadra 4, lote 1-TCU, SAF Sul". A 

377 senhora Vera Maria Gamarski complementou que já foram feitas atualizações na base 

378 	cartográfica. Em continuidade: "§ 1° Os projetos de urbanismo devem ser elaborados pelo 

379 órgão de planejamento urbano e territorial do DF e aprovados por decreto. § 2° A 

380 	transferência do domínio dos lotes mencionados nos incisos IV e V deve ser realizada na 

381 	forma da legislação específica. § 3° Os índices urbanísticos referentes às áreas mencionadas 

382 	nos incisos II e VI são os estabelecidos na PURP AP12/UP2 e AP1/UP2 respectivamente. 

383 	Art. Para efetivação do Parque Urbano Burle Marx fica autorizada a afetação de 104,9655 

384 hectares no Setor Noroeste — RA I, que inclui a área do antigo lote do Detran, e a 

385 	desconstituição da unidade imobiliária de 175,4655 hectares, registrada sob a matrícula n° 

386 	52.607, Ficha 1, Livro 2, Registro Geral do 2° Oficio de Registro de Imóveis do DF, que 
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387 	passam à categoria.de  bem de uso comum do povo". O senhor Giulliano Magalhães .Penfti 

388 	questionou se foi nègociado com o DETRAN para tirarem o lote da área/Informou-que há 

389 	duas questões: ocupação irregular como depósito, e (nitra, que é um lote registrado onde tem 

390 	o ed}ficio, que em tese, é próprio do DETRAN' e que deverâ ser desconstituido o lote. Ao que 

391 	a servidora Rosangela Diniz Noblat informou que eles irão sair daquela área, pois é irregular. 

392 	E com relação ao lote, foi negociado com o DETRAN a retirada do estacionamento, qué está 

393 	em área pública. O senhor Giulliano Magalhães Penatti enfatizou qdé deverá ser feita uma 

394 	URB e que o PitUB não deve preconizar que irá desconstituir 'o lote, Pois quando a URB for.  

395 	feita, o próprio memorial descritivo já explicará isso. O senhor Francisco das Chagas Leitão 

396 	comentou que,  se não estiver nesta Lei, terá que ter uma lei específica. Ao quesenhor 

397 	Giulliano Magalhães Penatti esclareceu que quando se faz a desafetação, no*nalmente,.no 

398 	memorial descritivo,' se faz um polígono do que está sendo .desafetado cém coordenadas, 

399 	sendo um Ariexo da Lei que faz a desafetação.-Portanto, se tiverem mencionando que é para 

400 	desafetar com o intuito de fazer o mesmo no PPCUB, deve haver um Anexo com o memorial 

401 descritivo dizendo que área está sendo desafetada.Ao que a servidora Rosangela Diniz 

402 	Noblat informou que está sendo feita atualmente uma revisão da antiga poligonal do 02, 08, 

403 	para confirmá-la. O jenhor Francisco das Chagas Leitão relembrou que é necessário ter um 

404 	dispositivo no PPCUB, mais para frente, que admita pequenos ajustes, pois há uma tolerância 

405 	de cinco por cento. O senhor Giulliano Magalhães Penatti sugeriu deixar de forma mais. 

406 	genérica no texto, e dizer que terá a ampliação do parque, e caso tiver desafetação de área, 

407 	que não seja especificado o valor. A servidora Rosangela Diniz Noblat complementou que o 

408 	Projeto já existia e que era chamado de MDE. E que aliás os ajustes de alguns pontos será 

409 entregue junto com o PPCUB. O senhor Giulliano Magalhães Penatti questionou se o 

410 	parque não seria uma unidade imobiliária, e pelo que esta escrito no texto será um espaço 

411 	livre de uso público, e dessa forma não é necessário resgatar o projeto, pois conta no § 1": "o 

412 	Parque Urbano Burle Marx fica constituído como espaço livre de uso público". A servidora 

413 	Rosangela Diniz Noblat respondeu que ele não será mais um parque urbano, mas ecológico, 

414 	e que esse texto será revisto e alterado. A Coordenadora Vera Maria Gamarski passou ao 

415 Item 3. Assuntos Gerais: Reforçou o convite aos membros desta Câmara Técnica para 

416 	participarem, às terças-feiras, de manhã, e quintas-feiras, à tarde, da reunião do Grupo de 
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417 	Trabalho. Item 4. Encerramento:  Nãà havendo + mais asguntos a tratar, a Coordenadora 

418 	agracedeu a presença de todos e encerrou wreunião. , 

VERA MARIA MELILLO LOPES DOS SANTOS GAMARSKI 
Coordenadora 

Coordenação de Preservação — COPRES/SUPLANSEGETH 
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