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2 	Às quinze horas do vigésimo sexto dia do mês de junho do ano de dois mil e dezessete, no 

	

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

	

4 	aberta a 2? Reunião da Câmara Técnica do Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de 

	

5 	Brasília — PPCUB pelo Subsecretário de Políticas e Planejamento Urbano, Senhor Vicente 

6 Correia Lima Neto, composta por representantes da sociedade civil do CONPLAN e do 

	

7 	CCPPTM, instituída por meio da Portaria n°59, de 30/07/2016 e do grupo de trabalho da 

	

8 	SEGETH, através da Portaria n° 15, de 23/02/2016 para deliberar sobre os assuntos constantes 

	

9 	da pauta a seguir transcrita: 1. Ordem do dia: 1. Abertura dos trabalhos. 1.2. Informes. 1.3. 

	

10 	Aprovação do calendário de reuniões quinzenais; 1.4. Discussão do texto: Divisão do 

	

11 	Território do .Conjunto Urbanístico de Brasília em Áreas de Preservação. 2. Assuntos Gerais. 

	

12 	3. Encerramento. O Subsecretário Vicente Correia Lima Neto abriu os trabalhos e passou ao 

13 Subitem 1.2. Informes: Que foi aprovada a Lei da Permeabilidade na Câmara Legislativa 

	

14 	naquele dia. Registrou que esta foi a primeira Lei, do conjunto enviado à Câmara; Lei da 

	

15 	Compensação Urbanística e a Lei do COE, que foi aprovada, tendo sido por unanimidade. 

	

16 	Propôs debaterem o Subitem 1.3. Aprovação do calendário de reuniões quinzenais, ao final da 

	

17 	reunião. Explicou que o acordado em reunião anterior sobre trabalhar em cima de um texto foi 

18 acatado, tendo sido enviado um documento sobre a divisão do território do conjunto 

	

19 	urbanístico, como se fosse o zoneamento em si, com as diretrizes gerais necessárias para a 

	

20 	preservação. Colocou que fariam, naquele momento, a discussão em cima do texto enviado, 

	

21 	com uma discussão muito mais pontual com relação a contribuições. Explanou que a Senhora 

22 Vera Maria Melillo Gamarski, em conjunto com a equipe, fez um trabalho sobre uma 

23 comparação sobre o zoneamento do PPCUB com o zoneamento da Portaria 166, 

	

24 	demonstrando algumas compatibilidades em incompatibilidades, que seria apresentado antes 

25 da discussão do texto enviado por e-mail. A Coordenadora da Diretoria de Preservação 

26 DIPRE/SUPLAN/SEGETH, Vara Maria Mellilo do Santos Gamarski, iniciou sua 

	

27 	apresentação informando que, mapeando a disposição anterior do PPCUB, chegaram a uma 

	

28 	configuração que, comparada com a configuração da Portaria 164, mostra como g Portaria 
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29 	166 é mais clara na definição de macroárea A e macroárea B. Registrou que a Portaria elenca 

30 quais são os atributos da macroárea A, que claramente prevalecem sobre os atributos da 

31 macroárea B. que a macroárea A englobaria o Plano Piloto de Lúcio Costa, e a área de 

32 	entorno imediato desse Plano Piloto. O Senhor Francisco das Chagas Leitão, representante 

33 SAGUI questionou que o PPCUB não tem uma definição do que é o Plano Piloto. A 

34 Coordenadora Vera Maria Melillo Gamarski ponderou que podem trabalhar em uma 

35 redação para que essa definição fique clara, em cima do entendimento de todos. O 

36 Subsecretário Vicente Correia Lima Neto complementou que alguém poderia destaca-la 

37 	como RA. A Coordenadora Vera Maria Melillo Gamarski acrescentou que para efeito do 

38 	trabalho, fizeram questão de deixar destacado o Plano Piloto, e que seria válido trabalharem 

39 	numa redação. As áreas da macroárea B, envolveriam o Noroeste, Setor Militar Urbano, SGO, 

40 Cruzeiro Velho, Cruzeiro Novo, Octogonais, Sudoeste, Candangolândia, Vila Telebrasilia, 

41 	Esmas e CHP, os setores, Setor Hípico, setor. Após estudo mais aprofundado seriam: a Zona 

42 	de Preservação 1 da macroárea A na Portaria, que corresponderia às Áreas de Preservação 1, 

43 2 e 3. Na sequência, apresentou que tem a Zona de Preservação 3 da macroárea A, que 

44 	corresponde a Área de Preservação 10 no PPCUB, exceto pelos Setor de Garagens, Setor de 

45 	Indústrias Gráficas e Setor de Administração Municipal, pois esses três setores estariam em 

46 Unidades de Preservação distintas, dentro dessa Área de Preservação 10. Na Zona de 

47 	Preservação 3 da macroárea A. O Subsecretário Vicente Correia Lima Neto explanou que a 

48 	delimitação de tais áreas de preservação seguiu uma certa lógica, com a finalidade de orientar 

49 	a preservação, o planejamento e a gestão do Conjunto Urbanístico de Brasília e uma alteração 

50 	que foi feita no Conjunto Urbanístico de Brasília é a divisão em áreas de preservação, 

51 	complementou que a classificação e tramitação dessas áreas observa as funções diferenciadas 

52 	em relação a legibilidade do conjunto urbanístico implantado e de seus atributos fisicos 

53 	predominantes relacionados as escalas urbanas do Plano Piloto de Brasília, e que, assim, são 

54 	estabelecidas as respectivas diretrizes de preservação. Acrescentou que a apresentação feita é 

55 	muito esclarecedora, e que o exercício a ser feito na retificação das. PURPs é a 

56 	compatibilidade com do zoneamento. Expôs foi feito um trabalho de leitura, observando as 

57 	'diretrizes gerais e comparando com o que conflitaria com a Portaria 166. A Senhora Janine 

58 	Malta Massuda, Representante da OAB/DF, questionou se o texto lido seria o que estaria 
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59 	como base do projeto de lei, ou para discussão gente, pois há dificuldade em fazer apreciação 

60 	com base nos estudos que• posteriormente vão ser convertidos em Lei, e que não sabem 

61 	exatamente como será a redação. O Subsecretário Vicente Correia Lima Neto respondeu que 

62 	se trata do texto-base, e que a partir das discussões será modificado, e no caso do plano de 

63 preservação, o documento de discussão é o texto do projeto de Lei, portanto, quando 

64 	superarem a etapa de análise das diretrizes, partirão para o estudo do que é o PPCUB, o plano, 

65 	o CUB, e o plano de preservação. A Senhora Janine Malta Massuda questionou se já foi 

66 	definido o que é o Plano Piloto, pois o Conjunto Urbanístico de Brasília já foi definido. O 

67 	Subsecretário Vicente Correia Lima Neto respondeu que essa definição comparece quando 

68 	se fala do projeto, na parte sobre caracterização do táritório, onde se definiu os valores, 

69 	mudaram o valor de preservação para os elementos que determinam um valor de determinado 

70 	critério para o território. O Senhor Francisco das Chagas Leitão explanou que a legislação 

71 	atual de preservação, tanto na Portaria 314, quanto no Decreto 10.829, trata que o Plano 

72 	Piloto é área tombada, é coincidente, e que, portanto, Cruzeiro, Sudoeste, pela definição atual, 

73 	são parte do Plano Piloto. O Subsecretário Vicente Correia Lima Neto sugeriu tentar colocar 

74 	uma redação na conceituação do CUB, abrindo um parágrafo para conceituar o que é o Plano 

75 	Piloto, O Senhor Francisco das Chagas Leitão esclareceu que na elaboração da Portaria 166, 

76 	para definir o Plano Piloto não se adotou o critério de que tudo resultou em uma escala, o 

77 	somatório resultante das áreaà das escalas seria o Plano Piloto, que é a realidade decorrente do 

78 	projeto. A Senhora Janine Malta Massuda sugeriu compatibilizar o que possivelmente será 

79 	o texto que irão discutir, com o que já foi feito anteriormente para contextualizar a definição 

80 	do Plano Piloto, relacionadas às escalas urbanas do próprio. O Subsecretário Vicente Correia 

81 Lima Neto explanou que será feito um exercício de compatibilizar a nomenclatura, 

82 	acrescentou que são ajustes pontuais para acomodar rnelhor os subsetores, ou seja, o 

83 	subzoneamento dentro da Área de Preservação a ser realizado. A Senhora Aline Eloyse Lang 

84 	questionou sobre a questão da Granja do Torto e do SOE Norte, pois não fazem parte do 

85 	Plano Piloto, mas a RA Plano Piloto tem lotes registrados, e que, portanto, seria LUOS. A 

86 Coordenadora Vera Maria Melillo Gamarski respondeu que estão finalizando uma 

87 remontagem do site do PPCUB, organizando e sistematizando todas essas informações. • 

88 	Explanou que existe a UPT Central, que o PDOT, que é o Plano Dirotor de Ordenainento 
3 V 
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89 	Territorial, abrangendo o território como um todo, e inicialmente teria um Plano Diretor Local 

90 para cada RA, porém, com a proliferação das RAs, no PDOT de 2009, se trabalhou com 

	

91 	Unidade de Planejamento Territorial, então, foram definidas sete Unidades de Planejamento 

	

92 	Territorial, admitindo que se for criado uma nova RA, vai se inserir em uma dessas Unidades 

	

93 	de Planejamento Territorial. Prosseguiu com a apresentação. O Subsecretário Vicente 

	

94 	Correia Lima Neto informou a existência do mapa da área de Entorno, pois é do zoneamento 

	

95 	do CUB, e tem outro mapa que seria da área de Entorno do CUB. A Coordenadora Vera 

96 Maria Melillo Gamarski acrescentou que ao mesmo tempo em que é o Plano Diretor da 

	

97 	UPT Central, também é o Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília, então, 

98 tratam das duas coisas, mas em níveis diferentes. b Subsecretário Vicente Correia Lima 

99 Neto deu prosseguimento a leitura do segundo parágrafo, das APs, que o Conjunto 

100 Urbanístico de Brasília compreende treze Áreas de Preservação. O Senhor Francisco das 

101 Chagas Leitão questionou sobre a existência do termo Capital Distrital. Ao que O 

102 Subsecretário Vicente Correia Lima Netolrespondeu que existe no documento. O Senhor 

	

103 	Francisco das Chagas Leitão explicou que o Distrito Federal não tem divisão territorial, é 

104 único e indivisível, que o termo trataria da sede do Poder Distrital, ou da sede do Poder 

	

105 	Público Distrital. A Senhora Beatriz Coroa do Couto, Representante SECULT, esclareceu 

	

106 	que definir o que é sede dos poderes federal e distrital pode inviabilizar posteriormente a 

	

107 	transferência ou a localização do poder distrital para outro lugar. O Subsecretário Vicente 

108 Correia Lima Neto expôs acho que Capital Distrital deve mudar de qualquer forma. O 

	

109 	Senhor Francisco das Chagas Leitão colocou uma questão referente a redação, sugeriu que 

	

110 	deveria ser mantida uma coerência no texto, pois não acha que é correto redigir como Setores 

	

111 	Culturais Sul e Norte, pois um setor é um logradouro, portanto o setor é um nome próprio, e 

	

112 	que discorda das aglutinações, Setores de Rádio e TV Sul e Norte, pois são duas porções 

• 113 	diferentes. O Subsecretário Vicente Correia Lima Neto apresentou as diretrizes para 

114 salvaguarda dos valores da AP1. O Senhor Francisco das Chagas Leitão expressou uma 

	

115 	dúvida sobre os outros tipos de obras que não sejam edificações propriamente, e que o artigo 

	

116 	poderia inviabilizá-las, sugeriu esclarecer se é edificação propriamente dita. O Subsecretário 

to Correia Uma Neto concordou que e necessário deixar ciarei-pois não se trata de 

	

118 	quer edificação. O Senhor Franciscó das Chacal: Lena qUCSti6:1013. se ,para efeito' de 
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119 	classificação, o imobiliário urbano não entraria como edificação, exemplificou com a banca 

120 	de jornal, pequenas construções. O Subsecretário Vicente Correia Lima Neto explanou que 

121 	vão buscar o conceito do Código de Edificação, pois se há a definição no código do que é a 

122 	edificação em relação ao elemento construído, que deva ter um tamanho e faz a distinção do 

123 	imobiliário, deve ser mantido, pois está resguardado na legislação do Código. O Senhor 

124 	Francisco das Chagas Leitão questionou se seria cabível colocar algo no sentido de uma 

125 	eventual implantação no Sistema de Transporte de Massa ao longo do Eixo Monumental, que 

126 	deverá respeitar as características, mas que terá um eixo de transporte, reforçou que é 

127 importante ter essa abertura. O Subsecretário Vicente Correia Lima Neto sugeriu deverá 

128 	observar as características, pois já é geral para a previsão da implantação. A Senhora Janine 

129 Malta Massuda questionou quanto à questão da área de vizinhánça, se são quatro 

130 	Superquadras contíguas. Ao que O Subsecretário Vicente Correia Lima Neto respondeu que 

131 	positivamente, e questionou se valeria a pena Colocar contíguas, pois são quatro contíguas, 

132 	formando o quadrilátero. O Subsecretário Vicente Correia Lima Neto deu continuidade a 

133 	leitura da AP2. Acrescentou que a permeabilidade visual e de circulação das superquadras, 

134 	asseguradas pelo uso de pilotis livres e pela ausência de cercas de qualquer natureza nos 

135 	edificios residenciais e espaços públicos circundantes, admitida a ocupação descontinua de até 

136 	30% da área dos pilotis com compartimentos de uso coletivo, zeladoria e cômodos técnicos. 

137 	Relembrou que foi a discussão de quatro reuniões anteriores, sobre o pilotis livre e a vedação 

138 	ao cercamento, e está apenas regulando algo que estava nas diretrizes gerais. Explanou que 

139 ficou desconexo o tratamento do tema sem ter passado anteriormente pelo capítulo. A 

140 Senhora Aline Eloyse Lang questionou quanto a porcentagem fora dos 30%. O Senhor 

141 	Francisco das Chagas Leitão explicou que a legislação atual é 40, e haviam decidido, tanto 

142 	na Portaria 166, como no PPCUB de baixar para 30, e que não aferimos com muita precisão, 

143 	pois era um trabalho muito grande aumentar o levantamento. A Senhora Mine Eloyse Lang 

144 	questionou do por que baixar de 40 para 30. Ao que o Senhor Francisco das Chagas Leitão 

145 	respondeu que houve o entendimento de que os 40% seria muito licencioso, e que não há 

146 	-necessidade; pois acaba gerando mais distúrbio para o prédio. A Senhora Scylla •Setsuko 

147 	Guimarães, servidora SEGETH, expôs que sua a dúvida é como podem ser ocupados oá 

148 	30% dos pilotiS, pois sê a Lei que permite 40%, perrnite também, um bicicletário, e que se 
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149 derem essa informação ela não será exatamente igual a da planilha. Sugeriu remeter a 

150 	ocupação para a planilha. O Subsecretário Vicente Correia Lima Neto explanou que talvez 

151 	fazer apenas referência aos 30% da área de pilotis. A Senhora Scylla Setsuko Guimarães 

152 	completou que o como pode ser ocupado ficaria na planilha. O Subsecretário Vicente Correia 

153 Lima Netoacrescentou que a mensagem principal é de que os 30% deve ser mantido. O 

154 Senhor Rogério Markiewicz, Representante ADEMI/DF, explanou quanto à discussão do 

155 	uso coletivo, se irá abranger, pois a 166 permite o privativo também, questionou do por que 

156 	estar amarrando apenas o coletivo. A Senhora Scylla Setsuko Guimarães explicou que na 

157 	planilha estava proibida a cobertura privativa. O Senhor Rogério Markiewicz explanou que a 

158 	166 possibilita, e que estiveram no LPHAN, questionando sobre o tema, e informou que eles 

159 estão de acordo. O Senhor João Gilberto de Carvalho Accioly, Representante 

160 SINDUSCON/DF, complementou que a principio o IPHAN não fez nenhuma restrição, 

161 porém, falaram que preferem não se envolver no tema, mas se precisarem darão algum 

162 parecer. O Subsecretário Vicente Correia Lima Netoexplanou que pode fazer referência, 

163 	gabarito de até seis pavimentos sobre pilotis para os edificios das superquadras, facultada 

164 cobertura, e detalhar nas PLTRPs. O Senhor Rogério Markiewicz concordou. O Senhor 

165 	Francisco das Chagas Leitão esclareceu que sobre o uso privativo, a decisão de se propor 

166 	restringir a cobertura privativa é comum de que o particular estenda a sua construção até o 

167 	limite configurando o sétimo pavimento, e que no caso da cobertura coletiva isso não ocorre, 

168 por esse motivo é uma infração, em que notifica o condomínio. Explanou que a 

169 	fundamentação para isso é que quando se liberou para o particular, houve uma ocupação 

170 	sistemática do recuo de 2.5m. O Senhor Rogério Markiewicz completou ser uma questão de 

171 fiscalização e esclarecimento em razão da nova NBR 16.280. O Senhor Francisco das 

172 	Chagas Leitão explanou que é uma questão difícil, pois a cidade é um organismo feito de 

173 	complexidade, de diferenças, de tipologias que enriquecem as formas de habitar e os arranjos 

174 	familiares, complementou que inviabilizar uma tipologia edilicia na cidade inteira não seria 

175 	justo, sugeriu fazerem uma reflexão sobre o tema, pois ainda não tem um ponto de vista 

176 	formado. 0.Senhor Rogério Markiewicz complementou que é a favor, de apenas permitir o 

177 	caso da privativase obrigatoriamente existir a coletiva, e que como elemento de tvenda ou t 

178 	fechar a conta séria interessante. A Senhora Jacqueline Castro.  de Abreu; Representante . 
6 
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179 	Rodas da Paz, ponderou que poderia continuar o de cobertura de uso coletivo, pois já existe a 

180 	NBR, e que a privativa seria um caso a parte. O Subsecretário Vicente Correia Lima Neto 

181 	explanou que a intenção são as diretrizes gerais, e que todos os comandos, principalmente de 

182 	gabarito, altura, o que pode, ou o que não pode no pilotis, se cerca ou não a área pública em 

183 	frente, que tudo irá para a referência da UP. Deu continuidade a leitura dos itens. O Senhor 

184 	João Gilberto de Carvalho Accioly sugeriu que o termo permeabilidade está muito ligado a 

185 	permeabilidade do solo, questionou se haveria alguma outra palavra, mobilidade ou trânsito, 

186 	pois é nesse sentido que foi colocado permeabilidade, é o livre trânsito de pessoas. A Senhora 

187 Scylla Setsuko Guimarães acrescentou que, na verdade, o subsolo não impede de ter área 

188 verde em cima, o subsolo tem que estar enterrado 0,60cm a lm, acrescentou que a 

189 	interferência não é direta, como está aparecendo no item abordado. A Senhora Jaequeline 

190 	Castro de Abreu, Representane Rodas da Paz, expôs que tem a ver com técnicas de captação 

191 	de água e redistribuição após alguma ocupação, que são soluções tecnológicas para não barrar 

192 	a água. O Subsecretário Vicente Correia Lima Neto explanou que se trata de permeabilidade 

193 	de água, pois essa é uma das grandes críticas. Explicou que estão utilizando a 755, coloca-se 

194 	60cm, porém não existe nenhum tipo de vinculação ou dispositivo que capta a água dos 60cm 

195 	de laje e leva a um dispositivo onde será feito o reuso, ou será feito algum tipo de uso, ou 

196 	voltar para o solo. Quanto às áreas verdes, os 60% é possível fazer arbusto, portanto, qualquer 

197 	tipo de vegetação um peixe mais densa, não consegue ser implantada nos 60cm de laje. A 

198 Senhora Scylla Setsuko Guimarães explicou que deve haver o controle do subsolo, 

199 	acrescentou que deveria usar a área pública para quando se tem obrigatoriedade de cumprir 

200 	uma Lei, e não como vem acontecendo, onde estão usando a área pública para valorizar o 

201 	imóvel. Expôs que a 755 precisa ser revista, pois está ocorrendo um exagero de ocupação de 

202 	área pública para valorização do imóvel, que é um desvirtuamento. O Senhor João Gilberto 

203 	de Carvalho Accioly sugeriu acrescer a permeabilidade do solo, para que fique claro que a 

204 	permeabilidade é de infiltração de águas e de áreas verdes. Acrescentou que é uma discussão 

205 	que deve ser levada para a LUOS, pois quando se fala colocar o pavimento de garagem para 

' 	206 cima, incorre-se no impacto urbano com o impacto ambiental, e que se deve buscar soluções 

- 207 para equacionar os dois, e a viabilidade financeira ao final. O Subsecretário Vicente Correia 

208 	Lima Neto complementou que há muitas críticas com relação a 755, pois além da taxa de 
7 
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209 ocupação para fins residenciais, não há cobrança, se toma um espaço público que é de 

210 	usufruto de uma parcela da população que não paga para utilizar, reforçou a necessidade de 

211 	uma revisão desse instrumento. A Senhora Aline Eloyse Lang questionou o que seria ampliar 

212 	a oferta do espaço público. O Senhor; João Gilberto de Carvalho Accioly explicou que seria 

213 	retirar os canos do solo, e coloca-los no subsolo, ampliando o espaço público em nível do 

214 	solo. O Subsecretário Vicente Correia Lima Neto discordou. A Senhora Aline Eloyse Lang, 

215 	Representante da Cidades, reforçou que de qualquer forma não seria ampliar, seria manter ou 

216 	valorizar, pois não há como ampliar. O Senhor João Gilberto de Carvalho Accioly explanou 

217 	sobre o processo de revitalização da W3, sobre discutir a questão da obrigatoriedade, ou não 

218 	da vaga de garagem, no caso de haver três módulos, a tendência era obrigar a ter a vaga de 

219 garagem, e que até o módulo dois não havia obrigação. O Senhor Giulliano Magalhães 

220 	Penatti acrescentou que seria melhor não ser obrigado, pois há oferta de transporte na W3, é 

221 	facílimo, que deveria incentivar a não ter vaga de garagem. O Subsecretário Vicente Correia 

222 	Lima Neto acrescentou que se utilizar a lógica da LUOS não teria essa obrigação, sugeriu se 

223 	incorporar a W3 como área de alta sensibilidade, assim os empreendimentos localizados na 

224 	W3 não careceriam ofertar o número mínimo de vagas. Deu continuidade a leitura. O Senhor 

225 	Francisco das Chagas Leitão questionou se a principal centralidade seria do Conjunto 

226 	Urbano de Brasília, ou do DF. O Subsecretário Vicente Correia Lima Neto respondeu que é 

227 	do Conjunto Urbanístico de Brasília. Prosseguiu a leitura das diretrizes para salvaguarda dos 

228 	valores da AP3. Quanto ao Item III — qualcação da AP3, prevendo a integração dos 

229 	diversos setores e priorizando ações e intervenções que garantam a acessibilidade universal, 

230 	a mobilidade dos pedestres e a utilização prioritária do transporte público, acrescentou que 

231 	deve-se minimamente deixar claro que é do pedestre e ciclista, pois a mobilidade corresponde 

232 	a todo o conjunto. O Senhor Francisco das Chagas Leitão complementou que o pedestre não 

233 	é um ato em si, o motorista, no momento em que sai do cano, passa a ser um pedestre. O 

234 	Subsecretário Vicente Correia Lima Neto respondeu que o pedestre ciclista no caso citado é 

235 	a lógica do quadrilátero, de fazer a integração dos setores através de passeios e ciclovias, e a 

236 	autorização prioritária do transporte público. Passou ao Item IV— manutenção da volumetria 

237 dos Setores de Diversões Sul e Norte, com as respectivas fachadas voltadas para a 

238 Rodoviária, em toda a altura de campo livre. Isso que eu achei muito estranho está aqui. 
8 
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239 	Expôs que gostaria de discutir o assunto para instalação de painéis luminosos de publicidade. 

240 O Senhor Francisco das Chagas Leitão e o Senhor Giulliano Magalhães Penatti 

241 	abordaram a questão do tombamento, bem como a desatualização das fachadas das unidades 

242 comercias na área central do Plano Piloto, O Senhor João Gilberto de Carvalho Accioly 

243 	explanou que há confusão entre o que é tombamento urbano e o arquitetônico, pois no caso 

244 citado é essencialmente tombamento arquitetônico, que é tombar uma fachada com 

245 determinadas características, porém não compreende o objeto tombado nessa situação. A 

246 	Senhora Janine Malta Massuda questionou porque foi retirada a avaliação da instituição do 

247 	Sistema Rotativo. A Coordenadora Vera Maria Melillo Gamarski respondeu que quando se 

248 fala em ordenação e regulação já está embutido que será feita a avaliação, ordenação e 

249 regulação das áreas de estacionamentos existentes. A Diretora de Preservação 

250 DIPRE/SUPLAN/SEGETH, Ana Carolina Canuto Coelho deu continuidade a leitura do 

251 	Item V — preservação da Plataforma Rodoviária em sua integridade estrutural, arquitetônica 

252 e urbanística original, adequações decorrentes de necessidades de modernização de suas 

253 	instalações e do sistema de transporte público coletivo. O Senhor Francisco das Chagas 

254 	Leitão explanou que a Plataforma Rodoviária não expressa o que o Lúcio Costa queria no 

255 relatório, que seria uma área principalmente voltada para o pedestre, e que predomina o 

256 	espaço para o carro, questionou se o PPCUB não devia se manifestar em relação a isso. A 

257 	senhora Jacqueline Castro de Abreu esclareceu que existe um estudo para a área exatamente 

258 para diminuir os bolsôes de estacionamento, e ser apenas para o trânsito de transporte 

259 coletivo. O Senhor Francisco das Chagas Leitão expôs sobre a articulação entre escala 

260 	gregária e monumental, e que a ligação da praça em frente ao CONIC, em que há uma escada 

261 	e uma galeria depredadas, e outras obras de ligação que são previstas na planta do setor, e que 

262 não existem, sugeriu algum texto em relação ao resgate do acesso aos setores culturais. A 

268 Coordenadora Vera Maria Melillo Gamarski informou que anotaram e vão trabalhar em 

264 uma redação sobre o tema. A Diretora de Preservação DIPRE/SUPLAN/SEGETH, Ana 

265 	Carolina Canuto Coelho prosseguiu a leitura da Área de Preservação 4 e das diretrizes para 

266 	salvaguarda -dos valores da AP4. O Senhor Francisco das Chagas Leitão sugeriu ser uso 

267 	público. da orla em toda - a orla, não sendo apenas .um lado, preconizou retirar o , Conjunto 

268 	Urbanístico de Brasília, pois na poligonal do lago está sendo incorporadn ,30 metros de. 
9 
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269 Arca de Preservação Permanente. A Senhora Afine Eloyse Lang sugeriu trocar, e colocar 

270 garantir acesso e uso público de sua orla em todas suas margens, a exceção dos terrenos 

271 inscritos em Cartório do Registro de Imóveis. A Diretora de Preservação 

272 	DIPRE/SUPLAN/SEGETH, Ana Carolina Canuto Coelho deu continuidade a leitura. Item 

273 	VI - manutenção dos espaços verdes livres do Setor de Embaixadas Sul, com intensificação 

274 	da vegetação e o tratamento paisagístico sob forma de um sistema de parques lineares 

275 integrados. O Subsecretário Vicente Correia Lima Neto questionou em relação a 

276 manutenção da baixa ocupação do solo e do modelo, que em relação ao modelo de 

277 	parcelamento do solo de grandes dimensões do Setor de Embaixadas Sul e Norte, se já há um 

278 	diagnóstico e o modelo não é bom, as áreas estão sub utilizadas, e que, portanto, está 

279 	congelando o modelo dentro do plano, sendo algo que necessita revisão. Sugeriu manter a 

280 	baixa ocupação e revisar o modelo. O Senhor Giulliano Magalhães Penatti, Representante 

281 	TERRACP, questionou se há pretensão de regularizar a situação do Parque das Aves, pois 

282 	não está registrado, só foi feita a definição do polígono e colocado no projeto que seria 

283 	averbado na matricula do imóvel. Acrescentou que o correto seria fazer uma URB da área, um 

284 	projeto, fazer a desafetação do que é área pública e fazer o registro da situação do parque. O 

285 Subsecretário Vicente Correia Lima Neto replicou que deve-se verificar, pois há um 

286 capitulo do Plano de Preservação que trata da regularização dos equipamentos públicos 

287 	afetando o conjunto de áreas, e averiguar se o Parque das Aves está dentro do rol das áreas 

288 	que vão ser desafetadas. A Senhora Scylla Setsuko Guimarães questionou sobre o Parque da 

289 	Asa Sul, pois o lote foi integrado a um lote da 600, e há um lote na 613 que também faz parte 

290 do Parque Asa Sul, porém está edificado. O Subsecretário Vicente Correia Lima Neto 

291 	esclareceu que na região do parque também tem um, problema de regularização, que é uma 

292 	ocupação, a AP6 denomina tais Parques Urbanos, e que essa porção do território abrange os 

293 	parques da Cidade e Burle Manc, a área do cemitério e o Setor de Recreação Pública Norte — 

294 	SRPN, que compreende grandes espaços e equipamentos esportivos e recreativos integrantes • 

295 do Centro Esportivo de Brasília. Complementou que o setor do cemitério tem um nome 

296 	especifico, e que fará a correção. O. Setor de Recreação Pública, Norte. - .SRPN, que 

291, 'compreende grandes espaços e equipamentos esportivos e rocreatiyos integrantes do .Centro j 

2.96 	Esportivo de Brasília faz:  referência • ao Setor de Recreação,  Pública Norte, portanto, foi 
30 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação do Distrito Federal — 
SEGETH 
252  Reunião da Câmara Técnica do Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico 
- PPCUB — 26/06/2017 

299 	retirado do texto, Passou a leituras da AP6, que compreende porções urbanas relevantes da 

300 	escala bucólica e atua na descompressão entre o Plano Piloto e áreas urbanas de seu entorno. 

301 	Essa área é composta por quatro Unidades de Preservação, conforme delimitação. O Senhor 

302 	Francisco das Chagas Leitão questionou qual seria o perímetro do lago, pois ele está 

303 	conceituado como a área que inclui Área de Preservação Permanente. Sugeriu colocar como a 

304 cota média, um termo técnico da cota média de variação, variando de 999,8 até 1000,80 

305 	centímetros, que são as cotas de trabalho utilizadas. O Subsecretário Vicente Correia Lima 

306 Neto respondeu que trata-se de legislação ambiental, mas pode ser incorporado dentro da 

307 	zona ou na área de Entorno, colocando uma observação em relação ao espelho d'água. Deu 

308 	continuidade a leitura das diretrizes para salvaguarda dos valores da AP7. Fez a observação 

309 	de alterar a redação, deixando claro que o comando é otimizar os usos múltiplos do espelho 

310 	d'água trazendo a população para o usufruir a orla do lago, sendo a tônica das diretrizes 

311 	gerais. Sugeriu que tudo que for relativo a obra, melhoria, limpeza urbana, reSiduos, carga de 

312 	fósforo, seja levado como diretrizes especificas para a PURP, e tentar fazer um comando de 

313 	buscar a promoção e garantir a qualidade ambiental, e sustentabilidade do Lago Paranoá, por 

314 meio de ações de controle da ocupação, de melhoria da qualidade de infraestrutura e da 

315 	provisão de infraestrutura. A Senhora Scylla Setsuko Guimarães relembrou que a parte bem 

316 especifica do lago foi sugestão da SEMAR. O Subsecretário Vicente Correia Lima Neto 

317 	corroborou que é muito especifico, e que poderia permanecer em outro lugar, entraria como 

318 	uma observação dentro da planilha. A Diretora de Preservação DIPRE/SUPLAN/SEGETH, 

319 Ana Carolina Canuto Coelho questionou se o Projeto Orla foi citado. O Subsecretário 

320 	Vicente Correia Lima Neto respondeu que fazem referência aos Projetos de Governo, pois 

321 	pode mudar de nome. Passou a leitura da AP8: W3 Norte e Sul. A AP8 representa a transição 

322.  morfológica entre as superquadras e os setores complementares à escala residencial inseridos 

323 	neste território, tendo a Av. W3 como principal elemento, compreendendo grandes espaços 

324 abertos constituídos como praças ajardinadas entre conjuntos de habitação geminada das 

325 	quadras 700. O Senhor Francisco das Chagas Leitão explanou que a W3 Norte faz parte da 

326 	UP, e as 500 Norte não faz parte, que seria um ponto de incoerência muito grande no trabalho, 

327 	questionou se o PPCUB vai seguir as lógicas da NGB ou será articulado pelas tiormas.,  A 

328 	Senhora Scylla Setsuko Guimarães expôs que na planilha da 502 Norte terna possibilidade de 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação do Distrito Federal — 
SEGETH 
252  Reunião da Câmara Técnica do Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico 
- PPCUB —26/06/2017 

329 	remembramento de todos os lotes podendo alcançar o potencial do CEP Norte. Portanto, se 

330 houver alguma orientação para alteração tem que ser alterado na planilha. O Subsecretário 

331 	Vicente Correia Lima Neto expôs que não se faz distinção entre a W3 Norte e a W3 Sul, e 

332 	que é uma questão normativa, e o que pode ser feito é repetir, destaca-se a UP do CEP, e é 

333 	agregada com as normas as suas especificas. Passou a leitura das diretrizes para salvaguarda 

334 dos valores da AP8. O Senhor Francisco das Chagas Leitão esclareceu que há uma 

335 	impropriedade, pois na Asa Norte existem também de três pavimentos, na 700 Norte. Sugeriu 

336 que se fale de todos, ou de nenhum, fale em manter as características. O Subsecretário 

337 Vicente Correia Lima Neto explanou que se trata de características morfológicas e 

338 	tipológicas das áreas de habitação geminada integrantes dessa AP, e que prosseguirão para a 

339 	PURP. O Senhor Francisco das Chagas Leitão expôs que é importante não retirar a parte de 

340 habitação coletiva, pois estaria dito que está preservando apenas as casas geminadas. O 

341 	Subsecretário Vicente Correia Lima Neto concordou, e as habitações coletivas-permanecem 

342 	no texto. Finalizou a leitura da AP& Informou que voltariam a fazer reuniões semanalmente. 

343 Acrescentou que finalizarão a AP9, e começarão a trabalhar com os planos, programas e 

344 	projetos. O Item 2. Assuntos Gerais: Não houve assuntos nesse item. Item 3. Encerramento:  

345 	Não havendo mais assuntos a tratar, O Subsecretário Vicente Correia Lima Neto encerrou a 

346 	reunião, agracendo a presença de todos. 

347 

348 

349 

VICENTE CORREIA LIMA NETO 
Subsecretário de Políticas e Planejamento Urbano 

SUPLAN/SEGETH 
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