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2 	Às quinze horas do décimo nono dia do mês de junho do ano de dois mil e dezessete, no SCS, 

	

3 	Quadra 06, Bloco A, 2° Andar, Salda de Reuniões — Edificio Sede da SEGETH, foi aberta a 

	

4 	24 Reunião da Câmara Técnica dó Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília 

	

5 	- PPCUB, pela Senhora Vera Maria Melillo Gamarski, Coordenadora da DIPRE/SUPLAN. A 

	

6 	reunião contou com a presença dos técnicos do Grupo de Trabalho da SUPLAN/SEGETH, 

	

7 	instituído por meio de Portaria n° 15, de 23/02/2016, bem como de representantes da 

	

8 	sociedade civil advindos do CONPLAN e do CCPPTM, instituída por meio da Portaria n° 59, 

	

9 	de 30/07/2016, conforme lista de presença anexada ao final desta Ata. Os assuntos para 

	

10 	deliberação constam na pauta a seguir transcrita: 1. Ordem do dia: 1. Abertura dos trabalhos. 

	

11 	1.2. Informes. 1.3. Apresentação da auditoria urbanística das ocupações irregulares nos pilotis 

	

12 	e entorno dos blocos residenciais — Superquadras Asa Sul — Francisco Leitão (AGEFIS); 1.4. 

13 Apresentação da Poluição Visual Urbana — Antônio Danilo Barbosa (Suplan/Segeth). 2. 

	

14 	Assuntos Gerais. 3. Encerramento. A Coordenadora Vera Maria Melillo Gainarski abriu os 

	

15 	trabalhos, explicando que seriam feitas duas apresentações de trabalhos de muita relevância 

16 para o tema que estão discutindo, sobre a paisagem urbana no PPCUB. Ressaltou a 

	

17 	importância de trazer os insumos dos colegas para que a elaboração do plano possa melhorar 

	

18 	a situação real encontrada no dia a dia da Cidade. O Subitem 1.2. Informes não foi 

19 mencionado. Seguiu-se imediatemente ao Subitem 1.4. Apresentação da Poluição Visual  

20 Urbana — Antônio Danilo Barbosa (Suplan/Segeth): O Senhor Antônio Danilo Barbosa, 

	

21 	servidor da Suplan passou a apresentação, agradecendo o convite. Historiou que o processo de 

22 despoluição da Cidade é uma ação de tentativa de convencimento de administradores e 

	

23 	governantes, que vem sendo realizada desde 2009. Destacou que a apresentação vem sendo 

24 realizada em Instituições Governamentais. Que os estudos apontam a necessidade de uma 

	

25 	intervenção, não só na área tombada, mas em todas as cidades do Distrito Federal. Que no 

26 passado percebe que o interesse dos governantes em atacar o problema cra muito pouco. 

	

27 	Mostrou que a Procuradoria do Meio Ambiente e alguns juristas consideram que poluição 

28 visual não é só um aspecto estético e sim um problema de saúde pública. Apresentou as 
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29 	normas legais - Plano Diretor de Publicidade; a Lei N°3.035, de 18/07/2002 e a Lei N°3.036, 

30 de 18/07/2002. Elencou reportagens realizadas pelos meios de comunicação, levantando 

31 questionamentos quanto aos elementos que concorrem para a poluição visual, que reforça 

32 todas as considerações feitas ao longo do tempo em relação ao que vem ocorrendo com a 

	

33 	Cidade. Seguiu detalhando sua apresentação, mostrando uma série de diagnóstico, falando dos 

34 elementos abordados no trabalho. Mencionou que inicialmente, incluíram a ;questão dos 

	

35 	quiosques, que foi retirada, em fimção da complexidade do tema. Apresentou resultados da 

36 vistoria referente aos meios de propagandas instalados em edificações no Plano Piloto, 

	

37 	realizada em 2010, mostrando exemplos de irregularidades perante a legislação vigente. 

38 Mencionou a legislação de São Paulo, com o Projeto Cidade Limpa, comparando que a 

	

39 	legislação de Brasília é bem mais permissiva, mas que ainda sim, se aplicada, teriam 

40 realmente uma limpeza visual bastante aceitável. Ressaltou o excesso da sinalização de 

	

41 	regulamentação e advertência. Levantou o problema que tem enfrentado com outros-engenhos 

	

42 	publicitários, destacando as chamadas placas de proteção de pedestre. Considerou que esse 

	

43 	tipo de placas não tem amparo legal, já haviam sido retidas, com base na Legislação N° 3.035, 

	

44 	mas que retomaram as ruas. Registrou que o processo de concessão desse tipo de placas está 

45 desaparecido. Seguiu mostrando o problema com mobiliário urbano com publicidade. 

	

46 	Abordou sobre as faixas e outros meios de propaganda. Destacou o que considera pichadores 

47 e cartazeiros identifièados. Questionou os outdoors autorizados pelo DER em 

48 desconformidade com a legislação, em especial, os do aeroporto. Apresentou o perigo da 

	

49 	exceção com a autorização de instalação de um letreiro de um Órgão de Classe no início da 

	

50 	via L2 Sul. Salientou o impostômetro no Setor Comercial Sul, que passou a ser um elemento 

	

51 	para publicidade. Criticou a publicidade em ônibus, que inclusive afeta as sinalizações do 

52 próprio ônibus. Falou sobre o Plano de Diretor de Sinalização do DF. Abordou sobre as 

53 placas de boas-vindas as quadras. Apresentou exemplos da Cidade de São Paulo antes e 

	

54 	depois da Lei da Cidade Limpa. Finalizou falando dos coletores de lixo inapropriados, 

	

55 	defendendo a utilização de contéiner enterrado ou semi-enterrado. Informou que o material 

• - 56 	apresentado ficaria a disposição de todos e se colocou à disposição para esclarecimento de 

	

-57 	dúvidas.. A Senhora Simone Malty questionou sobre' a possibilidade das :denúncias-serem 
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58 	feitas através do site da Agefis, através do sistema já implantado. O Senhor Antônio Danilo 

59 Morais Barbosa informou que fez a denúncia de forma presencial, através da mesma 

60 	apresentação, na Agefis. O Senhor Francisco das Chagas Leitão registrou que as denúncias 

61 	já estão tramitando na Agefis já há bastante tempo, que algumas estão tendo andamento e 

63 	outras ainda não. Destacou como um ponto de vitória o Plano de Ação para despoluição ao 

63 longo da W3, informando que essa foi uma questão que entrou nas 30 ações, quando do 

64 lançamento do selo dos 30 anos de tombamento de Brasília. A Senhora Simone Malty 

65 	sugeriu, como forma de solução para as faixas existentes nas ruas, um convênio com a Anatel, 

66 imputando uma multa para os telefones constantes nas faixas. O Senhor Antônio Danilo 

67 	Morais Barbosa colocou que a Agefis tem ações nesse sentido, mas que existe uma certa 

68 	burocracia para fazer a notificação por necessitarem dos dados do notificado com precisão. 

69 	Ponderou que o fornecimento por parte da instituição responsável pela telefonia facilitaria 

70 	bastante o trâmite. Foi levantada a afirmativa que a questão da poluição visual está vinculada 

71 ao interesse econômico do comércio, mas que por traz do tema tem um apoio político. O 

72 Senhor Antônio Danilo Morais Barbosa informou que o líder do Governo na Câmara, 

73 	Rodrigo Delmasso, propôs um projeto de Brasília Cidade Limpa, idêntico ao de São Paulo, e 

74 	que enviou uma mensagem para a Assessoria do Deputado, dizendo que as Leis que a Cidade 

75 	tem já seria o suficiente para limpar a cidade, mas que não obteve resposta, bem como o 

76 Projeto não teve andamento. A Senhora Aline Eloyse Lang agradeceu pela explanação 

77 	interessante. Falou rapidamente sobre a política de instalação dos papas-lixos. Colocou que a 

78 	sugestão de cobrança de multa, baseado no telefone constante nas faixas, com convênio com a 

79 	Anatel, deve ser bem pensada, por conta da certificação da pessoa a ser notificada. Lembrou 

80 	que agora com a criação da Secretaria das Cidades, as demandas relativas as cidades podem 

81 	ser enviadas a ela, inclusive sobre o desaparecimento do processo da RA. O Senhor Antônio 

82 Danilo Morais Barbosa informou que o material apresentado ficará acessível no site do 

83 PPCUB. Voltou a falar sobre as questões políticas que impedem que o tema evolua. A 

84 Senhora Aline Eloyse Lang informou da necessidade de formalização das solicitações 

85 perante os Órgãos, o que não se faz através de apresentações. O Senhor Antônio Danilo 

86 	Morais Barbosa registrou que a questão já foi, repassada ao seu Secretário. Em seguida, 
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87 	passou-se ao Subitem 1.3. Apresentação da auditoria urbanística das ocupações irregulares 

88 nos pilotis e entorno dos blocos residenciais — Superquadras Asa Sul — Francisco Leitão  

89 (AGEFIS): O Senhor Francisco das Chagas Leitão passou a apresentação dos resultados 

	

90 	preliminares de auditoria urbanística feita em relação as ocupações nos pilotis dos prédios de 

	

91 	superquadra do Plano Eiloto. Introduziu que em 18 de fevereiro de 2016, foi assinada a 

	

92 	Programação Fiscal n. 32, voltada para o Conjunto Urbanístico de Brasília (CUB) e demais 

93 bens tombados do Distrito Federal. Que o objetivo dessa programação fiscal seria a 

	

94 	Fiscalização para a conservação dos atributos do Patrimônio Tombado do Distrito Federal que 

	

95 	garantiram a inscrição de Brasília na lista do Patrimônio Cultural da Humanidade, da Unesco. 

	

96 	Que a AGEFIS integra o Grupo Técnico Executivo — GTE, criado em função do Acordo de 

	

97 	Cooperação Técnica n. 01/2015, celebrado entre o IPHAN e o GDF, visando estabelecer uma 

98 gestão compartilhada do CUB. Que esta ação foi definida no âmbito do Plano de Ação 

	

99 	quadrienal, estabelecido para o GTE. Passou a historiar os antecedentes, explicando que a 

	

100 	palavra "pilotis" vem do francês, onde significa, literalmente, palafitas, mas em português o 

	

101 	termo foi adotado apenas/jura-as estruturas arquitetõnicas modernas. Que pode se referir tanto 

	

102 	ao pilar em si, quanto ao pavimento em que se encontra. E assim, a expressão "pavimento 

	

103 	pilotis" é usada como um sinônimo para "pavimento térreo". Apresentou o arquiteto franco- 

	

104 	suiço Le Corbusier como principal influência na formação da Arquitetura Moderna Brasileira, 

	

105 	que conceituou o pilotis como um dos 5 pontos da nova arquitetura, defendendo que o chão 

	

106 	deveria ser livre. Seguiu colocando que essa solução foi empregada pela primeira vez pelo 

107 arquiteto na Casa Savoye, em 1928, tornando-se um ícone da arquitetura mundial e 

108 influenciando toda uma geração de arquitetos. Abordou os aspectos legais, passando pela 

109 Portaria n. 314/92 do IPHAN, que instituiu o tombamento do Conjunto Urbanístico de 

110 Brasília; a NGB-11/89 — Setores de Habitações Coletivas Norte e Sul, o Código de 

	

111 	Edificações do DF — 1998 -- Lei 2.105, e Código de Edificações do DF — 1998— Lei 2.105 - 

	

112 	Decreto n. 19.915/98; Leln. 2.046/98, alterada pela Lei n. 2.325/99; mencionou ainda a 

113 existência da Portaria 166. Seguiu falando como pretendem chegar ao plano de ação, 

	

114 	explicando que resolveram iniciar fazendo um levantamento dos Pilotis dos editiclos de 

habitação coletiva em Superquadras e seu eiltaino. Colocou o objeto do trabalho: os edificies 
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116 de habitação coletiva situados em Superquadras no Conjunto Urbanístico de Brasília, 

117 englobando Asa Norte, Asa Sul e Sudoeste, e o seu entorno imediato; que são 

118 	aproximadamente 1.880 edificios. E seus objetivos: Resguardar a.acaractérísticas essenciais' 

119 	das Escalas Urbanísticas de Brasília, particularmente da Escala Residencial; eliminar barreiras 

120 	ao livre trânsito de pedestres 'ao nível do solo; promover melhorias na acessibilidade 

121 	universal; coibir a privatização de espaços públicos; promover a educação patrimonial; 

122 promover a capacitação profissional dos agentes da AGEFIS para a proteção do Conjunto 

123 Urbanístico de Brasília e demais bens tombados. Explanou sobre a metodologia: 

124 Levantamento cadastral das condições de ocupação por meio de vistorias presenciais; 

123 Consolidação dos dados em banco de dados apoiado em plataforma SIG, integrado à base 

126 cartográfica do SITURB; Tabulação dos dados e produção de mapas e relatórios temáticos 

127 georreferenciados; Produção de um diagnóstico nos moldes do Roteiro de Auditoria 

128 Urbanística. Apresentou o formulário de vistoria, detalhando os questionamentos que serão 

129 	auferidos, quando da auditoria. Passou a apresentar os resultados alcançados. Destacou tratar- 

130 	se de um diagnóstico para terem uma ideia de como se encontra a situação. Que os dados são 

131 	importantes para definirem como irão atuar na hora da definição de tolerância. Ressaltou que 

132 	pretendem fazer o trabalho através de muita conversa e convencimento da população de que 

133 	as medidas pretendidas trazem qualificação para os espaços. Registrou que os dados 

134 	apresentados são somente da Asa Sul, e que as demais estão sendo trabalhadas ainda. Inferiu 

135 	que o diagnóstico não seria um fim em si mesmo. Que a ideia seria utilizá-lo para subsidiar 

136 	um plano de ação e para isso produziram um caderno de mapas por unidade de vizinhança, 

137 agrupando cada quatro quadras, com o mapeamento específico. Registrou que existem 

138 quadras que terão pouco a fazer, pois os problemas averiguados se deram na época da 

139 	implantação. Colocou que em casos assim o trabalho será de convencimento para que se faça 

140 melhorias. Passou a esclarecer que o GT está analisando como irão fazer a abordagem, 

141 	colocando que a expectativa era começarem a fazer logo o Plano de Ação de Desobstrução, 

142 	mas que tiveram que recuar por conta do componente do comércio local, uma vez que está 

143 	sendo iniciada a programação fiscal de fiscalização dos puxadinhos. Considerou sensato fazer 

144 , a ação primeiro no comércio local, para em seguida fazer com os moradores. Foi levantada 
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145 	discussão sobre a cerca viva, e o Senhor Francisco Leitão registrou que não há legislação 

146 	sobre o tema e que entende que isso deve ser regulado de alguma maneira. Esclareceu que há 

147 	casos em que irão notificar e outros não, dependendo da situação. O Senhor Bey Ayres da 

148 Silva informou que um estudo dos caminhos dos pedestres nas superquadras mostrou que 

149 	existe um trânsito de pedestre de forma longitudinal, dos moradores das superquadras para os 

150 comércios e um trânsito transversal, dos empregados para pegar ônibus. Ressaltou que o 

151 	estudo mostrou que existe muito mais facilidade de circulação na forma longitudinal do que 

152 	na transversal. A Coordenadora Vera Maria Mellilo Gamarski agradeceu aos palestrantes. 

153 	Sugeriu agendarem para o Senhor Cláudio apresentar. o trabalho que está sendo feito em 

154 	Águas Claras, O Item 2. Assuntos Gerais: A Coordenadora Vera Maria Mellilo Gamarski 

155 	informou que no dia 26 de junho de 2017 teria uma nova reunião da Câmara Técnica com a 

156 	discussão do texto que foi enviado por e-mail para os participantes. Item 3. Encerramento:  

157 	não havendo mais assunto a tratar, A Coordenadora Vera Maria Mellilo Gamarski encerrou 

158 	a reunião, agradecendo a presença de todos. 

zaE
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