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ATA DA zr REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DO PLANO DE PRESERVAÇÃO 

DO CONJUNTO URBANISTICO DE BRASÍLIA — PPCUB 

	

1 	Às quatorze horas e trinta minutos do quinto dia do mês de junho 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 a zr Reunião da Câmara Técnica do Plano de Preservação do Conjunto 

4 Urbanístico de Brasília — PPCUB pelo Secretário de Gestão do Território e Habitação - 

5 SEGETH, Thiago Teixeira de Andrade, como integrante da mesa a Coordenadora da- . 

6 Diretoria de Preservação DIPRE/SUPLAN/SEGETH, Vera Maria Mellilo do Santos 

7 Gamarski. A reunião contou com a presença dos técnicos do Grupo de Trabalho da 

8 SUPLAN/SEGETH, instituído por meio de Portaria n° 15, de 23/02/2016, bem como de 

	

9 	representantes da sociedade civil advindos do CONPLAN e do CCPPTM, instituída por meio 

	

10 	da Portaria n" 59, de 30/07/2016, para tratarem da pauta a seguir transCrita: 1. Ordem do dia: 

	

11 	1.1. Abertura dos trabalhos; 1.2. Informes; 1.3. Finalização da Discussão do Tema sobre 

12 Paisagem Urbana 2. Assuntos Gerais; 3. Encerramento. O Secretário, Thiago Teixeira de 

	

13 	Andrade, deu início aos trabalhos agradecendo a presença de todos e passou imediatamente 

	

14 	ao Item 1. Ordem do dia: 1.1.Abertura dos trabalhos: A Coordenadora Vera Maria Melillo 

	

15 	Gamarski, retomou a apresentação sobre paisagem urbana e frisou que o capitulo, em grande . 

16 parte, deverá ser reescrito por conta de situações específicas que deverá fazer parte das 

	

17 	planilhas e não do corpo da Lei. Informou sobre o levantamento feito pela AGEFIS, que trata 

	

18 	das ocupações nos pilotis realizados na Asa Sul, e, posteriormente, na Asa Norte. Sugeriu ao 

19 representante da Agência de Fiscalização do Distrito Federal — AGEFIS, Francisco das 

	

20 	Chagas Leitão, que apresente o trabalho a esta Câmara Técnica. Em seguida iniciou a leitura 

	

21 	dos itens de discussão do Projeto de Lei do PPCUB: 1) Setores Culturais: a) é permitida a 

	

22 	montagem de estruturas provisórias; b) devem ser promovidas ações pelo poder público para 

	

23 	a complementação do Setor,Cultural Norte, no lote localizado entre o Teatro Nacional e a via 

• 24 	L2 Norte, Praça dos Três Puderes. Revelou que o conteúdo foi abordado pela Portaria 184, 

que sllo situriOes„ especificas que vaLpgia 	piimilha moInLno urbano. Ainda,. que a .  

urbanizsiião dos espaços públicris deve levar em consideração as características das escalas 
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27 " nas quais se inserem no território, observando aspectos relativos ao desenho universal e 

	

28 	qualidade de projeto e execução. A padronização dos pontos de táxi, de ônibus, bancas de 

	

29 	jornal e revistas e demais
I
mobiliários urbanos devem ser objeto de projetos de qualificação' 

30 urbana, a serem realizados pelos órgãos competentes ou através de concurso público. Até a 
L, 

31 elaboração dos projetos menciohados ficam mantidas as tipologias dos pontos de táxi 

32 projetados pelo arquiteto Oscar Niemayer, e pontos do ônibus das vias W3, L2, eixos 

	

33 	rodoviários Leste e Oeste, de autoria do arquiteto Sabino Barroso, dos pontos de ônibus de 

34 concreto pré-moldado de autoria do arquiteto RR Roberto e o modelo grinchar. Comentou 

	

35 	sobre as diretrizes gerais para a mobilidade no Conjunto Urbanístieo de Brasília que visam 

	

36 	estabelecer um padrão de desenvolvimento que possibilite reduzir a circulação de veículos de 

	

37 	transporte motorizado e individual, viabilizando padrões sustentáveis de mobilidade. São elas: 

38 a) ampliação da oferta de transporte público coletivo preferencialmente sem ampliação da 

39 largura de vias; b) gestão e regulação de estacionamentos e garagens na forma de lei 

	

40 	especifica com estímulo aos estacionamentos e garagens com vagas rotativas e a instalação de 

	

41 	parquímetros; c) realização de estudos de demanda de mobilidade para soluções e medidas 

42 que favoreçam os modos alternativos de transporte; d) viabilização da expansão da malha 

	

43 	metroviária; e) campanhas publicitárias acerca dos modos alternativos de transporte dos seus 

	

44 	beneficios ambientais e da integração dos modais; 0 integração de bicicleta e transporte 

	

45 	coletivo público; g) Integração de diferentes modais de transporte público coletivo; h) 

	

46 	instituição de linhas de transporte público coletivo no sentido Leste/Oeste conectando as 

47 quadras 600 as 900 e o comércio local do Plano Piloto com veículos de dimensões 

	

: 48 	compatíveis as vias e baixos padrões de emissão de poluentes; i) restrição a circulação de 

• 49 	veículos com padrões de emissão de poluentes incompatíveis com a legislação específica 

	

50 	vigente; j) racionalização das linhas de ônibus em especial das que circulam pela avenida W3; 

-• 	: .5i. k) implantação de estacionamentos e garagens remotos fora do Conjunto Urbanístico de 

52 - •Brasília, integrados ao transporte público coletivo; 1) estímulo ao transporte fretado, escolares 

	

53 	e funcionais. O Secretário, Thiage Teixeira de Andrade, ressaltou a necessidade de um 

amplo debate em torno das diretrizes de mobilidade, porque algumas questões entram em um 

tipo de cletallt.i que no fii30 rkereos do PPCUP, e outros têm que melhorar a redação, não no 

2 
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56 	sentido de uma questão estilística ou formal, mas no sentido conceituai. Ainda, que o texto 

57 desde 2011/2012 avançou em termos de concepção e terminologia. A representante da 

58 Secretaria das Cidades, Aline Eloyse Lang, informou sobre o projeto de estacionamento 

59 	rotativo, que será lançado ainda no mês de junho, juntamente com os PMIs para os estudos. O 

60 	Secretário, Thiago Teixeira de Andrade, sugeriu que ao invés de colocar vagas rotativas e 

61 	instalação de parquímetros, inserir nome mais genérico, compatível com o que a cidade está 

62 	lançando de estudo para ter, de fato, uma aderência e mais responsabilidade com a política 

63 pública. O representante do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Distrito Federal - 

64 	CAU/DF, Rogério Markiewicz, reforçou a questão de se incluir algum estímulo a mobilidade 

65 	elétrica. O representante da Agência de Fiscalização do Distrito Federal — AGEFIS, 

66 	Francisco das Chagas Leitão, questionou se no PPCUB vai constar questões do metrô ou 

67 	VLT na Esplanada. Ao que o Secretário, Thiago Teixeira de Andrade, respondeu que já 

68 	devia estar acontecendo debates a respeito das autorizações tácitas, pois se faz planejamento 

69 	de dois, três anos, para depois começar as discussões sobre a questão patrimonial, 

70 explicitando onde é ou não tolerável o transporte em superficie e o submerso, etc. O 

71 	representante Instituto de Arquitetos do Brasil/DF — IAB, José Carlos Cordova Coutinho, 

72 	extemou preocupação não apenas em relação a emissão de poluentes, mas também, a poluição 

73 	visual de certos tipos de transportes. Ressaltou ser necessário de estabelecer limites para o 

74 	tamanho dos veículos, bem como o horário que podem ingressar no Plano Piloto, nas zonas 

75 	significativas da cidade. Ao que o Secretário, Thiago Teixeira de Andrade, concordou e 

76 	ressaltou que é preciso formular algumas diretrizes nesse sentido aqui neste grupo, e frisou a 

77 importância de fazer uma reunião com a Secretaria de Mobilidade. A representante da 

78 	Secretaria das Cidades, Aline Eloyse Lang, manifestou que esse debate não cabe ao PPCUB, 

79 	porque essa parte de logística urbana é extremamente complexo. O senhor José Carlos Cordova 

80 	Coutinho ressaltou que a convivência de veículos de escalas diferentes, escalas de 

81 	velocidade, escalás de tamanho, entre outros, que são incompatíveis entre si. Sugeriu eliminar 

82 	o carro se for para privilegiar o veículo de transporte. Cómplementou que tem que haver um 

deslocamento dentro do espaço para disciplinar. Outra coisa, é criar teimai s fora da área de 

84 	circidação do eixo' . nforifimental, do's eixiáhos, e etc., então, ce.rtciá ‘veic. ulos têm ue ter 
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85 terminais nas extremidades das asas para ali fazerem o transbordo de mercadoria ou de 

86 passageiros para veículo menores. O Secretário, Thiago Teixeira de Andrade, 

	

87 	complementou que por esse motivo precisamos chegar a bom termo em alguns assuntos, e 

	

88 	convidar a Mobilidade para compatibilizar essas questões, bem como apresentar qual o estado 

	

89 	do planejamento atual. A Coordenadora, Vera Maria Melillo Gamarski, acrescentou que o 

	

90 	GT observou fazendo o estudo das normas, que certas partes do código de edificação foram 

	

91 	mantidos ao longo do tempo, especialmente as partes relacionadas a posturas para Brasília, 

	

92 	portanto ao se deparar com isso, o PPCUB que tem que incorporar algumas coisas que são de 

	

93 	posturas, mas visando justamente a preservação. O Secretário, Thiago Teixeira de Andrade, 

94 acrescentou que é um certo paradoxo. Citou que se tem uma área do Distrito Federal que 

	

95 	permite um deslocamento efetivo com bicicleta ou, eventualmente, até a pé é o Plano Piloto, e 

	

96 	se trata de área tombada. Por outro lado, é uma das que têm a maior dificuldade de manter 

	

97 	uma certa conexão, principalmente na questão de mobilidade. Ressaltou que têm duas grandes 

98 cicatrizes nos dois eixos, que impedem em grande medida essa conexão em uma malha 

	

99 	realmente integrada, linear e compatibilizada, e que há gargalos estruturantes na questão do 

100 sistema viário que deveria contar nas diretrizes e princípios do PPCUB. Acrescentou a 

	

101 	necessidade de um dispositivo que operacionalize o princípio no Código de Obras. Reforçou 

	

102 	ainda, que o princípio da diminuição do número de carros foi muito discutido, e foi retirado 

	

103 	porque o Código de Obras colocou como tarefa da LUOS, e por analogia no PPCUB também. 

104 Complementou que terão as mesmas discussões que• atualmente estão concensuadas na 

	

105 	LUOS, como a diminuição do número mínimo de vagas exigidas ou mesmo a extinção, e ao 

	

106 	invés de trabalhar o número mínimo, trabalhar o número máximo de vagas exigidas,,  bem 

	

107 	como as tabelas. Informou que o Código de Obras já foi revisado, e que esta, praticamente, 

• 108 resolvido na LUOS, e colocar, também, no PPCUB como um princípio e normalização: 

109 Questionou aos membros se todos concordam. O senhor José Carlos Cordova Coutinho 

	

110 	concordou com a senhora Aline Eloyse• Lang, que talvez o .PPC11113 mão seja o lugar para 

'discutir questões de mobilidade, porém, acrescentou que não há eutms lugares, .pois cada 

• 132 	órgão ,esta agindo por conta própria. Reforçou a falta- de articulação, cague essa páde1ser 

or• 	idade nata se discutir o problema .e tentar encaminhamento ,aos .canais-  adequada 

(IN 
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114 	Falou sobre um plano da Terracap para fazer um bouvelard noturno junto ao estádio Mané 

115 	Garrincha, para exploração de condições econômicas, acrescentou que era uma coisa absurda, 

116 pois nem a SEGETH e nem a NOVACAP foram comunicadas. O Secretário, Thiago 

117 	Teixeira de Andrade, acrescentou que é preciso ouvir o setor de mobilidade para conhecer o 

118 	que existe de planejado. Em relação ao estádio, informou que há debates internos junto a 

119 	TERRACAP, inclusive, foram realizadas duas reuniões nesta Câmara Técnica, à noite, para 

120 apresentação dos projetos sobre PPPs. A Diretora da COPREB DIPRE/SUPLAN, Ana 

121 	Carolina Canuto Coelho, complementou que a reunião com a TERRACAP aconteceu dia 02 

122 	de maio, para apresentação dos projetos no âmbito do GDF que já estão acontecendo. O 

123 	Subsecretário Thiago Teixeira de Andrade, frisou que o debate está sendo feito, também. 

124 junto ao IPHAN, e que não é uma iniciativa da TERRACAP isolada, e que o processo é 

125 	transparente, democrático e que está na fase de receber as críticas, contribuições. Ressaltou 

126 	ainda, que a TERRACAP é a dona do Patrimônio e que gasta quinze milhões ao ano para - 

127 manter o estádio, tendo prejuízo mensal em torno de um milhão e meio para a sua 

128 	manutenção. A Coordenado-  rã, Vera Maria Melillo Gamarski, acrescentou que a equipe da 

129 TERRACAP fez uma primeira apresentação no IPHAN. O processo está na fase de 

130 	elaboração das diretrizes. Informou que o próximo tema a ser tratado nesta Câmara Técnica 

131 será os planos, programas e projetos que têm interface com o PPCUB. O representante do 

132 Sindicato da Indústria da Construção Civil do Distrito Federal — SINDUSCON/DF, João 

133 Gilberto de Carvalho Accioly, questionou sobre as diretrizes que falam sobre questão de 

134 	implantação dos estacionamentos pagos, garagens privativas públicas ou privadas dentro da 

135 	área do CUB. Ao que o Secretário, Thiago Teixeira de Andrade, respondeu a importância 

136 de serem pensadas políticas públicas que façam gestão, regulamentação e regulação ou 

137 	políticas de incentivo aos estacionamentos privados, pois em via de regra estamos falando do 

138 	espaço público. Complementou que é necessário coadunar com terminologias mais precisas e 

139 	mais claras, inclusive com a Secretaria de Cidades, que está trabalhando na política de 

140 	estacionamento pago. O senhor João Gilberto de Carvalho Accioly guestionon se dentro da 

141 	área do CB existe alguma diretriz a questão da implantação dos estacionamentos pagos. Ao 

142 	que o Secretário, Thiago Teixeira de Andrade, frisou que poderia se éStíniular que no r 
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143 	espaço público sejam feitas garagens, por exemplo, subterrâneas embaixo de próprio bolsa° 

144 de estacionamento. Informou que essa ideia está sendo discutida desde 2015 com a 

145 	mobilidade, e que não é apenas uma questão de ofertar mais vagas públicas cobrando, mas de 

146 	ofertar mais espaço público e menos vaga pública cobrando também, ou seja, desestimular 

147 	nos dois sentidos. A senhora Aline Eloyse Lang complementou que a ideia não é criar mais 

148 	vagas e que ao ler o texto entendeu que se trata do estímulo a criação de garagens rotativas, 

149 que atualmente tem poucos em Brasília, agora, prédios só de garagens não tem nenhum. O 

150 	Secretário, Thiago Teixeira de Andrade, respondeu que edificio garagem pode ser discutido 

151 em uma PURP, mas que não consegue visualizar numa área tombada, de alto valor 

152 	patrimonial, o estimulo de um tipo de arquitetura de edifício garagem. O senhor José Carlos 

153 	Cordova Coutinho comentou sobre a área pública, cercada com tapumes e estacionamento 

154 	pago no Setor de Rádio e Televisão e questionou quem paga e quem autoriza. O Secretário, 

155 	Thiago Teixeira de Andrade, ressaltou sobre um projeto previsto de requalificação do Setor 

156 Hoteleiro Sul, Setor Comercial Sul e do Setor Hospitalar Local Sul, todos em prol da 

157 regulamentação dos estacionamentos, da diminuição dos estacionamentos irregulares, da 

158 	regulamentação de quiosques para lugares corretos e acessibilidade, e solicitou que os 

159 	projetos sejam apresentados e debatidos na próxima reunião. A senhora Aline Eloyse Lang 

160 	questionou sobre qual seria o intuito de tais diretrizes gerais para transporte estarem no 

• 161 PPCUB, pois há uma política de mobilidade no Distrito Federal. Ao que o Secretário, Thiago 

162 	Teixeira de Andrade, respondeu sobre a questão da temporalidade, algumas diretrizes 

163 	podem servir de reavaliação e reorientação para futuros ajustes no próximo PDTU — Plano 

164 Diretor de Transporte Urbano e Mobilidade, não podendo se concentrar em questões 

165 operacionais de transporte. Complementou sobre a importância de se ter um capitulo de 

166 	política habitacional dentro do CU& O representante da Agência de Fiscalização do Distrito 

167 	Federal — AGEFIS, Francisco das Chagas Leitão, relembrou que esse debate já foi feito em 

168 	várias ocasiões, e que os governos vão alterando as suas políticas de transporte, que.por vezes 

169 	não condizem com a realidade. Reforçou que Brasília merecualgo que o impacto visualseja o 

170 	mínimo possível. Revti. que:•acha , importante que PPCUB dê. o .avalí para que laja,. 

171 	inovaig,es nos transportesaian equacienarnento de nit dos eodiores problemas -que Brasília • 
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172 	vivencia O Secretário, Thiago Teixeira de Andrade, respondeu que tem que se fazer outras 

173 	duas discussões que são de suma importância: a questão da habitação no Centro; e ter um 

174 	capitulo da política habitacional dentro do CUB. Reforçou que não se trata apenas de 

175 	expansão urbana dentro do CUB. Ainda que há debates com diversos membros e entidades da 

176 	Sociedade Civil com relação a permissão de habitação nas áreas centrais, do uso hoteleiro 

177 	disseminado pelas áreas centrais, e não apenas nos setores hoteleiros. Frisou que o grupo 

178 	deveria também se debruçar sobre as seguintes questões: a) Setor Noroeste, da operação 

179 	urbana consorciada do SGO que já está previsto e acatada dentro das propostas originais do 

180 	PPCUB, de permitir um tecido urbano mais adequado e mais integrado com o Noroeste; b) 

181 	SIG no Sudoeste; c) O autódromo, o depósito de automóveis do DETRAN que é uma região 

182 	degradada a um quilômetro do Eixo Monumental e a 500 metros do Palácio do Buriti. O 

183 	senhor Francisco das Chagas Leitão trouxe o tema adensamento, reforçou que é um debate 

184 	que traz polêmicas, mas que está acontecendo com boa ou com má qualidade. Ressaltou um • 

185 	projeto da 302 Norte que, na sua opinião, é um dos mais interessantes que está acontecendo 

- 186 - na cidade, com qualidade arquitetônica exemplar e com respeito as origens daquela estética, e 

187 	que eu mereceria ser estudado e debatido como sendo potencial enorme de adensamento. 

188 	Complementou que não significa que vão liberar descuidadamente, mas dar o regramento de 

189 	quando e em que condições podem, porque de uma forma ou de outra vai acontecer à revelia 

190 	do será planejado. O senhor João Gilberto de Carvalho Accioly reforçou que esse é o 

191 	caminho, que são os pequenos detalhes que ajudam e estimulam para que isso aí aconteça. 

192 	Acrescentou que por mais que se tenha os padrões de qualidade ou estética, a conta tem que 

193 	fechar, tem que conseguir comprar, reformar, vender e sobrar alguma coisa, pois se não sobrar 

194 	ninguém irá fazer. Adicionou que tem que primeiro se discutir qual é o volume, qual seria o 

195 	limite para não ferir tombamento e para não descaracterizar nada relevante para a cidade e 

196 	que estimule a reconstrução, num processo de reconstrução, ampliação ou reforma desses 

197 	prédios, e que se consiga realmente ter algum ganho. O representante da Associação de • 

198 	Empresas do Mercado Imobiliário do Distrito Federal- ADEMI/DF, Rogério Markiewicz;  

199 	concotdou com a necessidade de adensamento, e que a própria legislação tem que evoluir 
_ 	. 

200 	para viabilizar, Por exemplo, colocar mais apartamentos. Informou que não consegue fazer 
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201 	um apartamento de dois quartos no Plano Piloto com menos de 80 metros quadrados, que é 

202 	confortável, porém caro. O Secretário, Thiago Teixeira de Andrade, complementou que se 

203 	trata do índice que a projeção tem que ser dividida por 11. Acrescentou que por esse motivo 

204 tem que permitir apartamentos pequenos, pois é uma demanda. Quanto a questão do 

205 adensamento, informou que tem debatido em vários fóruns, inclusive no seminário de 

206 	combate a grilagem na AGEFIS, que vai acontecer amanhã e que todos estão convidados a 

207 	participar, onde serão apresentados os resultados já do segundo ano do Comitê de Govemança 

208 	do Território, além de outros temas. Acrescentou que é um tema que precisa ser esclarecido e 

209 	que foi amplamente debatido na Câmara Técnica da LUOS, nas audiências públicas LUOS, e 

210 será, também, nas audiências públicas do PPCUB. Ressaltou que a sociedade civil mais 

211 	refratária a qualquer mudança, vem com o argumento de que está densificando a cidade, e que 

212 	na verdade, é o contrário, o está se almejando é uma mudança urbanística. Informou que a 

213 	Codeplan fez um estudo que mostrou que no Distrito Federal são 52 habitantes por hectare, 

214 	fora a área urbana. O senhor Francisco das Chagas Leitão informou que a Superquadra tem 

215 	entre 250 a 300 habitantes por hectare, sem contar os parques. O Secretário, Thiago Teixeira 

216 	de Andrade, revelou que quando foi feito o estudo da Unidade Vizinhança dava por volta de 

217 	180 a 200. Quando apresentou o seminário de combate a grilagem, contou 300 por 300 como 

218 	módulo de projeto, pegando eixo de via e o comércio local, ou seja, é como uma espécie de 

219 	microcidade, pois tem o comércio, a escola, a área verde, creche, etc. O senhor José Carlos 

220 Cordova Coutinho complementou que a questão da densidade é importantíssima como 

221 	concepção urbanística, porém, ressaltou que tem se tomar cuidado até que ponto interfere no 

222 	objetivo principal, que é preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília, porém, não há nada 

223 	que impeça de fazer apartamentos pequenos mantendo as características das superquadras. 

224 	Evidenciou que é importante discutir o conceito de intocabilidade do Plano Piloto, e que há 

225 	trechos do tecido urbano que precisam urgentemente serem reprojetados com uma atitude de 

226 	antecipação ao que irá ocorrer à revelia dos órgãos planejadores, forçados pelas conveniências 

227 	do mercado imobiliário. O Secretário, Thiago Teixeira de Andrade acrescentou que revisar 

228 	o normativo que hoje exige num tamanho: mínimo de, área de unidade é- fundamental. O 

229 	senhor João Gilberto de Carvalho Aecioly questionou sobre ,a »existência de uma lei. 

8 
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230 	específica de estacionamento. Ao que o SeCretário, Thiago Teixeira de Andrade respondeu 

231 	que é um programa, e que já existe uma lei específica destinando todos os recursos cantados 

232 com estacionamentos, para o Fundo da Criança e do Adolescente. A Coordenadora, Vera 

233 	Maria Melillo Gamarski, deu continuidade a leitura das diretrizes da discussão do Projeto de 

234 	Lei do PPCUB. O senhor Francisco das Chagas Leitão retomou o assunto da densidade. O 

235 Secretário, Thiago Teixeira de Andrade acrescentou que a discussão sobre a densidade é 

236 	muito complexa, e que foi um estudo estimulado pela Segeth. Reforçou que o mais importante 

237 não é ter um número fidedigno com a metodologia internacionalmente aceita, é ter série 

238 	histórica e começar a fixar pelo menos uma e começar a avaliar isso PDAD por PDAD, senso , 

239 	por senso, e ter método comparativo não com os outros, mas em si mesmo. Complementou 

240 	que densidade por si só não pode ser um mandamento do PDOT. Evidenciou que a revisão do 

241 	PDOT vai abolir o que puder, e eventualmente, até emendar à Lei Orgânica retirando que a 

242 	densidade seja um parâmetro de controle urbanístico e de -contenção da marcha urbana, pois 

243 	foi infrutífero, estimulou a irregularidade, e atualmente tem áreas extremamente cobiçadas 

244 	pela grilagem e que a Codhab tem que fazer projeto em um lugar que precisa ser ocupado, 

245 pois daqui a alguns anos estará ocupado irregularmente. O senhor José Carlos Cordova 

246 Coutinho complementou que a densidade é um número que isoladamente não significa 

247 	absolutamente nada, o que importante é para que da serve e com que propósito é usada: O 

248 	Secretário, Thiago Teixeira de Andrade concordou, e acrescentou que esse debate precisa 

249 	ser feito com toda a Sociedade Civil, pois densidade habitacional não pode ser confundida 

250 com densidade construtiva ou construída. O senhor João Gilberto de Carvalho Accioly 

251 	acrescentou que vê a densidade como um ponto de partida necessário para o planejamento 

252 	urbano de áreas já existentes, a partir da densidade dimensionar toda a rede de infraestrutura 

253 	para atender aquela 'populaçad com qualidade, com água, luz, que o transporte flua com 

254 	qualidade e o eanaço urbano é preseevado se tem áreas verdes;  acesso á comércio, acesso a 

255 	postos de trabalhes:- Reforçou que nãe eludo, Mas é o início.: O Sedetário, 	 ••, 

>'256-. •  • de Andrade 'Cninpléitchtou que-Vão disCutir tSge assunto iiiïPDOT,-;nias:Litteracha -que-. a 	. 

257.: -densidade poddiefürn naltietre-citi'oridnáção-,-Mas tei nnuneobterna,qtte 6.0 eventual dano ; 

:71.árábiental; pás-cofia -a:Mesma.beinaidiwedifiCianTprallbátnedêninbania hilinetarinuiráiáb. ha' 
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259 	um fornecimento de serviço, porque água ,  e luz dependem fundamentalmente de per capita, e 

260 outras infraestruturas, principalmente as ambientais, dependem muito mais da massa 

261 construída do que o número de habitantes. Acrescentou que não se pode ficar preso a 

	

262 	densidade, pois tem áreas de baixíssima renda que estão com 50 habitantes por hectare, que é 

	

263 	fim desperdício de'infraestrutura, de potencial e de prOvimento habitacional. O senhor José 

	

264 	Carlos Cordova Coutinho interveio expressando que a discussão está se concentrando em 

	

265 	aspectos quantitativos, quando na verdade deveriam se concentrar em aspectos qualitativos, 

	

266 	complementou que um plano urbanístico como o de Brasília exige uma abordagem sistêmica, 

	

267 	e não apenas de um dos seus fatorês, a densidade é como a população, o metro quadrado, !Ima 

	

268 	tendência mutável a partir de condições econômicas e sociais da população. O Secretário, 

269 Thiago Teixeira de Andrade concordou, e expôs outro agravante quanto as questões de 

270 qualidade, e que o espaço físico está sendo estudado em vários lugares do mundo. 

271 Acrescentou que o problema -será o financiamento das reformulações, reformas e da 

	

272 	manutenção predial, que é algo que vem sendo recorrente nos condôminos, principalmente em 

	

273 	edificios de apartamentos grandes, apartamentos antigos e com a população original e 

	

274 	envelhecida, e que isso também é um problema a ser endereçado, a população envelhecendo. 

	

275 	A Diretora Ana Carolina Canuto Coelho, retomou o assunto de sistema viário e mobilidade, 

	

276 	colocando um ponto que foi discutido no GT interno, de que se de fato essas diretrizes do 

277 sistema viário deveriam estar no PPCUB, pois parece recente, mas com o tempo ficarão 

278 desatualizadas na Lei. Ao que o Secretário, Thiago Teixeira de Andrade respondeu 

	

279 	positivamente para diretrizes gerais para desenho e intenções do espaço público, e não coisas 

	

280 	que interfiram e tenha uma subjetividade, como, por exemplo, promoção de capilaridade na 

281 Avenida Interbairros, pois capilaridade viária pode ser contrária a princípios de 

	

282 	pedestrialização e de requalificação, são projetos que tendem a retirar espaço para o 

283 automóvel, complementou dizendo que deve-se evitar coisas que tenham uma certa é 

	

294 	vaguidão. não devendo entrar em localidades, e falar vagamente sobre ela, ou seja, entrou na 

225 localidade quem resolve é o projeto obedecendo as diretrizes macro. A Diretora Ana 

	

ZR 	Catolina Cantão 'Atalhe complementou (.3':11, a isreorlá área de mobilidade já tem projetos 

so questionou se 	 ner rt.PCIffs .  O senhor , Antônio 

fr 	 JO 
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288 Menezes Júnior, SECULT/SUPAC, apontou que o texto está muito rebuscado, sugerindo 

	

289 	seja feita uma melhora, pois será lido por muitas pessoas que não tem conhecimento técnico 

	

290 	sobre o assunto. E sobre a via Interbairros sugeriu que seja feita de forma modesta, pois coma 

	

291 	grandiosidade planejada não será feita, se tornando um transtorno futuramente. O Secretário, 

	

292 	Thiago Teixeira de Andrade complementou que a própria Interbairros está sendo pensada 

293 para inverter o fluxo, não atraia apenas para a área central. A Coordenadora Vera Maria 

	

294 	Melillo Gamarski informou que o texto foi transcrito do Projeto de Lei para ser submetido 

295 aos membros, pensaram na possibilidade de reescrevê-la, porém não havia tempo hábil, e 

	

296 	após discussão do grupo se chegou conclusão de apresentar na forma como está e submeter à 

	

297 	amara Técnica, sugerindo que se alguém do grupo quiser fazer intervenção será aceita. O 

	

298 	senhor João Gilberto de Carvalho Accioly manifestou que a manutenção do canteiro central 

	

299 	da W3 deve ser mantido, porém, essa criação de faixa de rolamento, não só diminuindo as 

	

300 	faixas originais, mas, eventualmente, pegando uma parte do canteiro central seria possível 

301para viabilizar, ou estender no canteiro central e colocando o transporte coletivo ou 

	

302 	diminuindo, as soluções poderiam ser aumentar o canteiro central e jogar o transporte tipo 

303 VLT dentro do canteiro central, diminuindo as faixas de rolamento para 3 metros. 

304 Complementou que for colocado como diretriz não pode mais se fazer nada. O senhor 

	

305 	Francisco das Chagas Leitão complementou que esse projeto, tecnicamente, pode funcionar, 

	

306 	mas conceitualmente o planejamento deve decidir se o transporte vai tirar espaço do pedestre 

307 ou do cano, e deve se pensar a paisagem urbana desejada para a W3, questionando se é 

	

308 	aceitável em um plano de vegetação a supressão de toda a vegetação do canteiro central, não 

309 se tornando também dependente da política de transportes. O senhor Antônio Menezes 

	

310 	Júnior ponderou em relação a primeira diretriz, explicou que é algo muito particular, expôs . 

	

311 	que a manutenção do canteiro central hoje seria um pressuposto bastante impeditivo de uma . 

	

312 	transformação que trouxesse a devida permeabilidade para o transporte fácil e fluído para a 

	

313 	própria área do pedestre, complementou que acha que a redução:do transporte rodoviário que • 

	

314 	..vai causar cis melhores .benefIcios e nãO necessariamente com a manutenção do.. canteiro • ; 

	

- '315 	central, .A senhora Alinetloyse Laiig.acrescentou que essa proposta está permitindo 41.1&35 

• 316 	estações tiqueitin6 oá'nteirri centra-Ur/Senhor' Francisto,das• Chagaâ•Leitãir ccnipleiotrqtre••1•11  »•:" 
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317 se trata de um Plano de Preservação, que trabalha com questões de paisugem urbana, 

318 acrescentou que o plano não deve ser refém da política de transporte, e que a área de 

319 	transporte têm muito pouca sensibilidade em relação a paisagem e em relação as dinâmicas 

320 	que não são as dinâmicas rodoviárias. O senhor Antônio Menezes Júnior concordou, porém, 

321 	adicionou que não significa ficar refém das soluções tecnológicas, ao contrário, expôs que a 

322 linha mestra é o espaço urbano de qualidade, com transporte de qualidade. O senhor João 

323 	Gilberto de Carvalho Accioly sugeriu colocar manutenção da arborização do canteiro central 

324 	na medida do possível, e que alguma adequação no canteiro central seria possível de se fazer 

325 com todo o cuidado. O senhor João Gilberto de Carvalho Accioly sugeriu que pudesse 

326 	melhorar a redação, pois o principal é a questão do paisagismo e do canteiro central, que é 

327 pouco usado pelo pedestre, e que se pudesse ser reurbanizado, fazendo calçadas mais 

328 	interessantes o pedestre o utilizaria mais. O senhor José Carlos Cordova Coutinho insistiu na 

329 	questão de se pensar o reprojetamento da W3 em sua integridade, considerando os dois lados, 

330 mudando o gabarito e o uso da parte residencial, e que o VLT precisa ser muito bem 

331 estudado, juntamente com todas as alternativas possíveis, não o considerando como algo 

332 	definitivo, pois é uma tecnologia que deu certo na Europa, em algumas cidades, mas que não 

333 	são todas as cidades que adotam o VLT. O senhor Rogério Markiewicz destacou que dentro 

334 	da cidade, na Europa, estão proibidos veículos com emissão de CO2, ressaltando o uso dos 

335 veículos elétricos. A senhora Ana Carolina Canuto Coelho acrescentou que na época dos 

336 projetos do VLT havia participado, e tem uma velocidade média de 40 quilômetros, e a 

337 	premissa do metrô é que se colocasse 60 na W3, o que seria assim muito arriscado para o 

338 	pedestre. A senhora Aline Eloyse Lang complementou que não tinha certeza. se  mantiveram o 

339 canteiro central como canteiro central, mantiveram as árvores, mas em um espaço mais 

340 	integrado, não separando o canteiro central como canteiro na proposta do VLT. Destacou que 

341 riâo estava defendendo o VLT. O senhor -Francisco das Chagas Leitão complementou que 

345. -  • 'guando se importnesse tipo de transporte há distorcões;:relembrou que o antigo Socretatio de 

'7'r:dl:porte, o Alberto Fraga, defendia que as esti-4es ende se desce e se soube,do transpori: 

`•:••,:stre fechadas por alambre:do:, geie sem-ttgure 	Imaieepossbris,burlailarnig sistema, e • 

.a ,garte"Atfui-4.e: ,? • • •, 	tre1 	ietrislita•quester,; :Atte, •ito , • 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação do Distrito Federal 
— SEGETH 
22 Reunião da Câmara Técnica do Plano de Preservação do Conjunto 
Urbanístico de Brasília — PPCUB, 5/06/2017 

346 começo ao fim se for construído no canteiro central. O Secretário, Thiago Teixeira de 

347 	Andrade reforçou que vem insistindo que com o PPCUB é possível mostrar que legislação 

348 	não resolve projeto, pelo contrário, muitos projetos ficam impedidos de serem realizados com 

349 	maior qualidade porque legislaram como se fossem projetos, devendo se ater ao fato de que 

350 	no PPCUB trata-se de diretrizes de preservação, diretrizes de paisagem e diretrizes que tem a 

351 ver com mobilidade, mas sem querer desenhar o território com o PPCUB. O senhor 

352 Francisco das Chagas Leitão sugeriu a criação de um artigo que seja geral para tudo, 

353 	dizendo que é possível a inserção de novas tecnologias, e explicitando os princípios. Ao que a 

354 	senhora Aline Lang sugeriu que o texto ficasse mais genérico, que em vez de manutenção do 

355 	canteiro central, colocasse manutenção da arborização central da avenida W3, pois a palavra 

356 canteiro é questionável. O senhor Antônio Menezes Júnior reforçou que é apenas uma 

357 questão de construção de uma ideia, não de supressão de um principio essencial, é de 

358 	construir que os princípios precisam ser conhecidos e pactuados, mas não podem impedir a 

359 	criatividade e as possibilidades que propostas diferentes poderão apontar. O senhor Francisco 

360 das Chagas Leitão completou que em relação ao canteiro, alertou que a tendência é dar 

361 	menos prioridade ao carro, e que acho que deve buscar propostas conexas a ocupação, ao uso 

362 	do solo. O Secretário, Thiago Teixeira de Andrade esclareceu que a questão é que o PPCUB 

363 	não pode advogar, a questão que está sendo tratada é a manutenção da arborização, que estão 

364 	ressalvados a legislação e a instalação das ações, evitando alterações excessivas no greide da 

365 	via, completou que é importante é a arborização, é a questão de paisagem, ressaltou que pode 

366 	colocar o canteiro entrando nas vias, aumentar as calçadas. O senhor Francisco das Chagas 

367 	Leitão acrescentou que acha tão importante quanto às árvores é a manutenção dos greides. O 

368 Secretário, Thiago Teixeira de Andrade complementou que podem ser redesenhadas as 

369 	faixas, coloca-las organizadamente e aumentar o espaço do pedestre, alterando o greide .da 

370 	via. O Secretário, Thiago Teixeira de Andrade que sé há divergência, ao invés de escrever 

371 	greide que pode dar uma má interpretação, poderia ser escrito mantendo .as cotas, e de não 

372 	criar uma barreira, 'evitar barreiras e viabilizar a acessibilidade universal. O senhor Rogério 

373 	Markiewicz ressaltou que pode ser interessante subir o .greide para fazer uma travessia em 

• 374 nível. O' Secretário;  Thiago Teixeira de Andrade complêniefitou que as diretrizes passam a 
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375 	ser de pedestrialização, de arborização e de humanização das vias. Entendeu Chico? Porque 

376 	obedecidos isso eu estou praticamente reforçando o caráter da paisagem e resolvendo melhor 

377 	todas essas questões. Informou aos demais conselheiros que teria que se ausentar da reunião, 

378 passando a condução dos trabalhos ao Subsecretário de Politicas e Planejamento Urbano - 

39 SUPLAN, senhor Vicente Correia Lima Neto. O senhor Francisco das Chagas Leitão 

380 	demonstrou preocupação quanto ao fato de que a proposta do PPCUB não está consistente. 

381 	Ao que o Secretário, Thiago Teixeira de Andrade respondeu concordando, porém que no 

382 	caso da L3 Sul não é uma questão de não ter diretriz, e sim que ela irá para um programa de 

383 	requalificação de avenidas urbanas específico, e complementou que nas PURPs deveria haver 

384 	°uma normalização objetiva, havendo diretrizes gerais no corpo da Lei e diretrizes específicas 

385 nos projetos. O Subsecretário Vicente Correia Lima Neto acrescentou que boa parte dos 

386 	subsídios que se quer será encontrado nas PURPs e que isso está diluído no PPCUB. Quanto a 

- 387 questão da priorização para o pedestre, acrescentou que não é somente no eixo monumental, 

388 	mas é em todos os locais, e que são elementos que tem que se dar orientação para que na hora 

389 	de que tratar na setorização das planilhas, ou na hora que tratar sobre o projeto tenha como 

390 	qualificar essa intervenção. O Secretário, Thiago Teixeira de Andrade acrescentou que nas 

391 	PURPs deveriam ser extremamente normativistas, ou, seja, têm-se as diretrizes gerais que 

392 	estão no corpo da lei, diretrizes específicas que estão nos projetos e normatização objetiva nas 

• 393 PURPs. O senhor Francisco das Chagas Leitão completou que é o projeto mais estruturante 

394 no Distrito Federal em discussão no momento e vai desaparecer do PPCUB. O Secretário, 

• • 395 Thiago Teixeira de Andrade esclareceu que está no 'projeto. O senhor Francisco das 

396 	Chagas Leitão questionou se falava sobre capilaridade, eique não, é para ser eapilarizado. Ao 

397 	que o Secretário, Thiago Teixeira de Andrade respondeu que não tem como. fazer. uma 

398 	PURP para ela: O senhor Francisco. das Chagas Leitão acrescentou que tem - que. estar no 

:3§9' Capitulo de mobilidade, -pois • são diretrizes importantes'. que. não vão, estar em PURPs-. O • • 

- 400 :-Secretárid, Thiágo Teixeira de-Andrade respondeu que se-faz em. projetos, no- texto clatei.• 

401. -0 senhor Franefsee ;das - Creng,ns Leitão• demonstrou preocupação :quanto . ao .fanni de:reSli-ar • . 

tÁ.27. ,ttodas diretrizes-Ao que •SeereLits;o, Thtngn 're;xefresde•Aergende explicou qe.•.:. nharX;c, 

-.,:ehia•etn..reirs,se.tiãe C :.e. k jrsi 	hL,a-,3,1dcp:a 	.1/4i40{4er 	;t12.:;0: cear.: 	. 
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404 que não tem como fazer uma PURP Interbairros, se é um projeto especifico coloca como 

405 	projeto. O senhor Francisco das Chagas Leitão acrescentou que para uma pessoa que lê um 

406 	PPCUB no capítulo da mobilidade de transporte do Sistema Viário, ao ler ela tem que estar 

407 	com o desenho na cabeça, que deve dar uma ideia de como funciona, qual é o arcabouço e o 

408 	que é previsto para o futuro, reforçou que o texto está ficando sem nada disso. O Secretário, 

409 Thiago Teixeira de Andrade concordou, e acrescentou que esse não era o espírito da 

410 	redação, reforçou que o projeto entra como capítulo, mas que não se pode fechar na Lei e 

411 	querer projetar, a Lei não pode projetar no sentido da intervenção no território diretamente e 

412 	não oferecer subsidio nenhum para projeto, completou que tem que saber muito bem o corte, 

413 	e que o corte não é universal. Reforçou que deve-se ater as grandes diretrizes de taxa de 

414 	ocupação, permeabilidade, arborização e paisagismo, conexões viárias macro, e etc. O senhor 

415 Antônio Menezes Júnior acrescentou que se a linha de coerência que une esse Plano de 

416 	Preservação são as diretrizes, ainda que no modelo de frases curtas mas ao mesmo tempo 

417 	inteligíveis para se poder fazer pactos, é a possibilidade de fazermos e construir os nossos 

418 pactos sobre paisagem, sobre preservação e sobre transformação. Complementou que do 

419 ponto de vista de conceber a cidade preservada que pode sofrer transformações não é o 

420 	melhor modelo. Concordou com o senhor Francisco das Chagas Leitão ao reivindicar que se 

421 	coloquem diretrizes, mas que esteja ciente que não irá resolver, pois o problema existe. O 

422 	Subsecretário Vicente Correia Lima Neto complementou observando que há um decreto do 

423 	sistema viário válido que já foi revisto, sugeriu montar uma rede primária, secundária e 

424 	terciária, começando uma redação em cima da relevância desse traçado para a preservação 

425 observando o aspecto da paisagem urbana e dos critérios que já foram discutidos 

426 	anteriormente para preservação do objeto tombado. Também informou que farão estudo de 

427 	hierarquia, pegando o PDTU, montar e destacar das diretrizes que já contém o que seria geral 

428 	e o que seria específico. O senhor Francisco das Chagas Leitão expressou que ao pensar no 

429 	leitor, considerando que são 73 PURPs, não é uma opção inteligente um indivíduo só ter 

430 	condição de entender o escopo e a intenção do plano depois do ler todas as PURPs, segurei 

431 	que quem ler °Projeto de Lei tem que ter noção do que se pretende com o instrumento, sem a 

• 432n necessidade dó que seja detalhado, mas que seja indicado. O Subsecretário Vicente Correia,  

15 Ç.'?ç. 
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433 Lima Neto complementou que nas normas, no diagnóstico, nos dispositivos de controle 

434 	morfológico é preciso ter muita atenção, sendo orientação de projeto futuro, pois não foi feita 

435 	uma leitura crítica ampla, pois não houve tempo hábil, mas reforçando que isso é geral, já a 

436 	questão da mobilidade informou que, minimamente, é preciso ter o desenho da rede, que ela 

437 	precisa estar representada e ter diretrizes. Reforçou a visão de gerar as mobilidades tendo o 

438 	foco maior de preservação, e não ampliar a capacidade que só fortalece o fluxo pendular para 

439 	o Plano Piloto, algo que não se quer. O senhor José Carlos Cordova Coutinho propôs que a 

440 	sessão fosse suspensa por falta de quárum, e que se examinasse o que está se passando com o 

441 grupo que está se esvaziando a cada reunião. A Coordenadora Vera Maria Melillo 

442 	Gamarski relembrou que na próxima reunião será a presentado o estudo feito pelo senhor 

443 Francisco das Chagas Leitão. O senhor José Carlos Cordova Coutinho que na próxima 

444 	reunião também será apresentado a proposta de hierarquização e uma nova redação sobre a 

445 	parte do sistema viário. 3. Assuntos Gerais: Não houve assuntos nesse item. Item 4.  

446 	Encerramento: Após amplo debate e não havendo mais discussões, a reunião foi encenada. 
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