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ATA DA 2? REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DO PLANO DE PRESERVAÇÃO 
DO CONJUNTO URBANISTICO - PPCUB 

	

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

	

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

	

3 	27  Reunião da Câmara Técnica do Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília 

	

4 	— PPCUB pelo Subsecretário de Políticas e Planejamento Urbano, Senhor Vicente Correia 

	

5 	Lima Neto, composta por representantes da sociedade civil do CONPLAN e do CCPPTM, 

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

	

7 	através da Portaria n° 15, de 23/02/2016 para deliberar sobre os assuntos constantes da pauta a 

	

8 	seguir transcrita:1 . Ordem'  do dia: 1.1. Abertura dos trabalhos; 1.2. Informes; 1.3. Discussões 

9 da apresentação: Planos, Programas e Projetos; 2. Assuntos Gerais; 3. Encerramento. 

10 Prosseguiu ao Item 1. Ordem do dia: 1.1. Abertura dos trabalhos: O Subsecretário Vicente 

11 Correia Lima Neto deldrifiicio aos trabalhos saudando a todos. Explanou que farão uma 

	

12 	discussão prévia em relação à questão da habitação dentro do conjunto urbano tombado, com 

	

13 	o auxílio de uma apresentação feita a pedido da Diretoria de Habitação em relação ao déficit e 

	

14 	demanda habitacional no CUB, sendo um trabalho feito para todo o Distrito Federal onde se 

15 fez um recorte mais especifico ao conjunto urbano tombado. Informou que o Secretário de 

16 Estado da Secretaria de Gestão do Território e Habitação — SEGETH, Thiago Teixeira de 

	

17 	Andrade tentaria comparecer à reunião, pois quer participar da discussão, e acrescentou que 

18 acha importante que o Plano de Preservação tenha um capítulo específico sobre habitação. 

	

19 	Portanto, a proposta é conhecer sobre o que é a habitação dentro do conjunto urbano tombado, 

	

20 	quais são as deficiências ou os componentes mais relevantes do déficit habitacional e 

	

21 	conhecer a demanda demográfica em relação à habitação dentro do conjunto urbano. E que 

22 em uma próxima reunião será antecipada uma minuta de diretrizes gerais para habitação 

	

23 	dentro do conjunto urbano para ser discutida posteriormente, completou que possivelmente as 

24 diretrizes gerais serão feitas pela COPRESB em conjunto com a COPLAN. Apresentou 

	

25 	detalhes técnicos da metodologia de trabalho, onde o déficit habitacional, que é calculado 

	

26 	numa análise intra-urbana, é feito em cima de áreas de ponderação do senso, ou seja, não é 

	

27 	observado o universo agregado ao setor licencitário, e sim urna área de ponderação que é um 
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28 	conjunto de setores, e que isso dá uma noção de uma análise intra-urbana e a identificação da 

29 	situação das famílias. Com  o resultado de 17 mil domicílios de demanda demográfica, e que 

30 além do déficit habitacional de 7 mil, mais 17 mil de demanda, esclareceu que a demanda 

31 habitacional domiciliar não é contabilizada como demanda, em contraponto com o déficit, 

32 pois faz parte do déficit habitacional, resultando em 17 mil mais 7.500 aproximadamente. 

33 Complementou que a demanda domiciliar está concentrada corresponde ao déficit por 

34 precariedade, sendo bastante presente os domicílios sem banheiro ou improvisados, tipo 

35 cômodo, Vila Telebrasilia, Vila Planalto, e um segundo número, Asa Sul, Asa Norte, 

36 Candangolândia, e em menor proporção no Cruzeiro e Sudeste. O Senhor Francisco das 

37 Chagas Leitão, Agefis, acrescentou que os complementos, exceto as vilas, devem ser 

38 compostos também por habitações de apoio, como zeladores que moram no fundo de 

39 	colégios, de igrejas, instituições, de oficinas, que são ocupações precárias ou provisórias, e 

40 que esse déficit não é somente nas vilas. O Subsecretário Vicente Correia Lima Neto 

41 explanou que o DPI é o Domicílio Particular Improvisado, quando ocorre a mudança de 

42 destinação, e está ocupando uma unidade com o desvirtuamento, algo que é muito 

43 	concentrado na Asa Norte, pois é decorrente do arranjo domiciliar que acontece dentro das 

44 Superquadras Norte, e também no SGAN acima das 900, em menor escala, ocorrendo 

45 	também na Asa Sul em menor quantidade. O Senhor João Gilberto de Carvalho Accioly, 

46 	Sinduscon/DF, informou que recentemente houve uma apresentação da CBIC, e questionou 

• 47 como o dado do arranjo familiar foi considerado, pois foi apresentado dado de arranjo 

48 	familiar com famílias de apenas uma pessoa, exemplificou com o caso de quitinetes, se em 

.49 	cada quarto seria uma família. O Subsecretário Vicente Correia Lima Neto respondeu que 

• • 	50 'trata-se de um cômodo, e que cada cômodo é uma família. Em relação à pensão entraria na 

51 	lógica da coabitação, em que a família pode residir em um mesmo domicílio, ou pode ter um 

52 domicilio com vários cômodos locados e cada cômodo é considerado como uma única 

família, completou que esse arranjo unifamiliar é presente. Esclareceu que a crítica que 

' 541 	sempre fazem ao analisar o estudo do déficit habitacional é a ausência do componente de 

- 55 	renda O Senhor João Gilberto de Carvalho Accioly questionou se há algum risco de ter 

Sú,  sobreposição entre ônus excessivo com aluguel. Ao que O Subsecretário Vicente Correia 

5' 	Lima Neto respondeu que no cálculo feito não, pois é calculada uma única vez, feita por 
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58 	exclusão, e se está presente em um, a família já não entra no outro, reforçou que por esse 

59 motivo é importante fazer a identificação da família. Exemplificou que a demanda 

60 demográfica é bastante relevante na Asa Norte e Asa Sul, que são setores mais densos do 

61 	conjunto urbano, seguidos pelo Cruzeiro e Sudeste e Octogonal, quando se analisa por faixa 

62 da renda a demanda demográfica no Plano Piloto tem um reflexo direto na renda da 

63 	população, e a demanda é maior na Asa Sul e na Asa Norte, exatamente nas faixas de rendas 

64 	mais altas, em um pico maior em jovens de 25 a 35 anos. Acrescentou que em uma lógica de 

65 discussão sobre ocupação e política habitacional no CUB, têm que ser observado os dois 

66 	lados, tanto para o lado mais alto da curva de renda, como principalmente para o lado mais 

67 	baixo da curva de rendimento, que é uma população que vai ser forçada a morar distante, e 

68 	para que haja reflexão e que consigam construir diretrizes para orientar na Resolução, tanto na 

69 política habitacional que está sendo desenvolvida pela Coordenação de Planejamento e a 

70 	Diretoria de Habitação, quanto também para a CODHAB, observando como tratar a demanda 

71 	presente na região da UPT Central. O Senhor Francisco das Chagas Leitão questionou se 

72 	haveria um gráfico de distribuição da população por renda no CUB, e se a renda é familiar ou 

73 é individual. Ao que O Subsecretário Vicente Correia Lima Neto respondeu que é renda 

74 familiar. O Senhor Francisco das Chagas Leitão explanou sobre o que chamam de 

75 	segregação sócioespacial que ocorre no Plano Piloto, se de fato existem famílias de média e 

76 baixa renda que tem acesso, e em que proporção. O Subsecretário Vicente Correia Lima 

77 Neto informou que em proporção, quase um terço das famílias do Plano Piloto estariam 

78 dentro de algum tipo de linha da política habitacional atualmente. O Senhor Giulliano 

79 Magalhães Penatti, Representante TERRACAP, reforçou que o mínimo de 12 salários 

80 mínimos para interesse social é discrepante, é financiar para quem não precisa de 

81 	financiamento, sugeriu que seja revisto com urgência. O Senhor Paulo Roberto de Morais 

82 Muniz, representante ADEMEDF, explanou que não é possível mais fazer projeções 

83 quadradas, e é um problema grave, pois deve haver condições de oferecer todo o tipo dê 

84 habitação no Plano Piloto. Aconselhou que esse dado seja analisado, para ter condição de 

85 	oferecer imobiliários de melhor nível dentro do Plano Piloto, dentro da área tombada, e não 

86 conseguem com facilidade. O Subsecretário Vicente Correia Lima Neto explanou que a 

87 	questão da oferta é algo que precisa estar numa lógica de racionalização do espaço, 

3 
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95 infraestrutura e de acabar com os vazios, reforçou que é algo que precisa estar dentro do 

	

89 	capitulo de habitação, tratando dos vazios que ainda existem dentro das áreas residenciais, 

	

90 	inclusive discutindo o não residencial e as áreas não residenciais. Sugeriu trabalhar em uma 

91 lógica com uma diretriz para tentar aumentar a oferta, e efetivamente fazer o uso dos 

	

92 	instrumentos, fazer a edificação, utilização. compulsória, se aplicar o IPTU progressivo, tentar 

	

93 	mudar a Lei no caso do indicativo que fundação não paga IPTU, para acabar com a questão de 

	

94 	a FUB não pagar IPTU, e acabam especulando com a terra pública, sendo um instrumento 

95 para forçar o aumento da oferta em um médio prazo. Reforçou que as sugestões são para 

96 tentar criar novas áreas habitacionais fora, mas que existem áreas dentro que ainda estão 

	

97 	inacabadas, tendo a imprescindibilidade de haver soluções e propostas para as duas situações. 

98 A Senhora Janine Malta Massuda, OAB, explanou que quanto à questão da isenção do 

	

99 	IPTU da FUB, seria dificil conseguir alterar isso, pois é uma legislação superior, seria no 

100 âmbito constitucional. O Subsecretário Vicente Correia Lima Neto respondeu que a 

	

101 	edificação e utilização compulsória só é efetiva, pois ao final aplica-se o imposto progressivo 

	

102 	sem a perspectiva de pagar o imposto progressivo do tempo, e a aplicação de instrumentos 

	

103 	dos lotes que são da UnB é inócuo, não funcionaria. O Senhor João Gilberto de Carvalho 

	

104 	Accioly questionou se o PPCUB irá regularizar as habitações em cima de comércio, uso misto 

	

105 	e habitacional em cima do comércio da Asa Norte, O Subsecretário Vicente Correia Lima 

	

106 	Neto explanou que a proposta anterior já estava contemplando a regularização de uso, e o que 

	

107 	resta para discussão é que nas diretrizes da AP essa regularização não está clara, está presente 

	

108 	na planilha de referência, de parâmetros, incorporando o uso residencial ao uso comercial, 

	

109 	vinculando a obrigatoriedade do uso misto e abrindo a possibilidade de residência na parte 

110 superior, mas não está expresso nas diretrizes da AP. A Senhora Janine Malta Massuda 

	

111 	explanou que a Portaria 166 já permite e traz a habitação em cima no comércio local Norte. O 

	

112 	Senhor João Gilberto de Carvalho Accioly sugeriu compatibilizar, pois nem todas as 

	

113 	quitinetes são moradias, alguns são usados como escritório. A Senhora Rosângela Diniz 

	

114 	Noblat, Dipre/Suplan, questionou quanto aos casos de uso misto, que originariamente são de 

	

115 	comércio, se foi pensado a parte do morador e suas reclamações, de barulho ou de muita 

	

116 	/circulação de pessoas, se seda aceito. O Subsecretário Vicente Correia Lima Neto respondeu 

117 • • • que.é uma questão de postura e legislação do ruído, não cabendo à questão de uso. A Senhora 
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118 	Janine Malta Massuda 'reforçou que é uma questão de proporcionalidade e ponderação. O 

119 	Subsecretário Vicente Correia Lima Neto explanou que vão tentar construir para a semana 

120 seguinte um conjunto de diretrizes para habitação, e que será colocado para discussão na 

121 	reunião. Passou ao Subitem 1.2. Informes: que a segunda audiência do Plano de Preservação 

122 está mareada para o dia 19 de agosto, acrescentou que vão levar para todo o material 

123 	discutido. O Senhor João Gilberto de Carvalho Accioly explanou que dentro dos estudos de 

124 	diagnóstico, também deveria ser observada a população, algo que começaram a discutir na 

125 	reunião anterior sobre a baixa densidade do plano, sugeriu estudar alternativas para readensar 

126 	o território. O Subsecretário Vicente Correia Lima Neto respondeu exemplificando com o 

127 projeto da Superquadra, que foi feita para uma população que está aquém de chegar. O 

128 	Senhor Francisco das Chagas Leitão complementou que era de 2.500 a 3 mil, em torno de 

129 500 domicílios, e na década de 60, a média de habitantes por domicílios era 6. O 

130 	Subsecretário Vicente Correia Lima Neto acrescentou que a população de projetos do Plano 

131 	Piloto, considerando o total de Superquadra, e que não conseguiu atingir considerando a Vila 

132 Planalto, Sudeste, Octogonal, e o cálculo de infraestrutura é sempre por projeto do 

133 parcelamento. O Senhor João Gilberto de Carvalho Accioly acrescentou que há como 

134 estimar se foi feito o um exercício em cima do potencial construtivo atual, conjuntamente 

135 	com a oferta de terreno existente, chegar a um número X de habitações, e multiplicar pelo 

136 número médio de habitantes por unidade habitacional que tem dentro do Plano Piloto, O 

137 	Subsecretário Vicente Correia Lima Neto expôs que é um exercício interessante, e garantiu 

138 	que vai ser feito, esclareceu que não sabem ainda como vai ser a tipologia da ocupação que 

139 	vão permitir em outras áreas, se será uma tipologia condicionada a uso misto, ou se vão amos 

140 limitar a um percentual de área para habitação. Quando houver o discernimento da 

141 	proporcionalidade poderá trabalhar com cenários, considerando X, Y, Z e verificar qual seria 

142 o adensamento populacional previsto dentro do CUB com a fiexibilização da Norma. 

143 	Acrescentou que quando discutirem os parâmetros de referência dessas áreas, vão começar a 

144 discutir como permitir essa ocupação. Prosseguiu ao Subitem 1.3. Discussões da 

145 :apresentação: Planos, Programas e Projetos: O Subsecretário Vicente Correia Lima Neto 

146W.exPlanou que propuseram urna série de mudanças à versão antiga da PLC 78, e que algúmaS 

147 	-dessas mudanças já foram discutidas, e esfaVam diluídas em projêtos de requalificação de 
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148 	espaços públicos dentro do conjunto urbano, separado por RA. Sendo um terceiro eixo, que é 

149 	a regularização urbanística e fundiária, que é algo a ser discutido, pois o plano trazia diversas 

150 	ações específicas sobre regularização de lotes vinculados a equipamentos públicos ou a 

151 	projetos, ou já implementação de projetos prioritários. Acrescentou a existência do quarto 

152 	eixo, que é da valorização do.patrimônio, que também aparece dentro da versão anterior do 

153 plano como projeto. Informou que foi encaminhado previamente para conhecimento dos 

154 membros, as sugestões de supressão, de assuntos que não cabem discussão, assuntos 

155 vencidos, ou que serão redirecionados. Passou a leitura dos Planos, Programas e Projetos 

156 	prioritários, que consideram os fundamentos e as diretrizes de cada unidade de preservação 

157 	onde se inserem e contemplam os instrumentos de política urbana necessários a sua efetiva . 

158 	implantação, classificados em dois eixos. Eixo I: espaços públicos do CUB, que tem como 

159 objetivo qualificar as áreas livres e os espaços públicos do CUB contemplando a 

160 	compatibilização de projetos no âmbito do Governo. Eixo II: é a revitalização e preservação 

161 de conjuntos urbanos que tem como objeto reabilitar áreas de preservação com Planos, 

162 	Programas e Projetos para a área CUB. A Senhora Janine Malta Massuda questionou se a 

163 	intenção seria suprimir os itens da legislação. Complementou que houve uma discussão em 

164 	uma reunião anterior, sobre a rede de energia elétrica, em que a legislação fala que tem que 

165 	ser subterrâneo, mas existem algumas regiões que é permitido o aéreo. Sugeriu observar se o 

166 	tema está sendo tratado em algum outro normativo. O Subsecretário Vicente Correia Lima 

167 	Neto concordou que é relevante manter a informação da obrigatoriedade, pois é uma diretriz 

168 de infraestrutura, e as redes de água e esgoto devem ser modernizadas e implantadas. 

169 	Acrescentou que a rede de energia elétrica aérea existente deve ser substituída por rede 

176 	subterrânea, e é vedada a instalação de rede elétrica do tipo aérea. A Senhora Janine Malta 

171 	Massuda explanou que o programa tem que manter a proibição, não necessariamente como 

172 	qualificação dos espaços públicos. O Senhor Francisco das Chagas Leitão acrescentou que 

173 	essa restrição é recente, aconteceu após a Portaria 166, que é do mês de maio de 2016. A 

174 	Senhora Jacqueline Castro de Abreu, Rodas da Paz, acresceuitoul que a rede subterrânea traz 

175 	um ganho estético em todos os sentidos, mas há o custo, e que a rede aérea não devia mais 

176 	existir. O Senhor Paulo Roberto de Morais Muniz complementou. que ,a sede aérea em., 

177 	Águas Claras também.deveria ser substituída,- pois a rede que cita para ser definitiva continua 

6(.\ 
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178 sendo provisória. O Subsecretário Vicente Correia Lima Neto complementou que é um 

179 	ponto que precisa ser tratado, porém, não nos Planos, Programas e Projetos. Estaria dentro do 

180 	capitulo de urbanização da paisagem, pois é um elemento necessário da infraestrutura urbana. 

181 	E que a discussão é tentar destacar o que é realmente diretriz geral e diretriz específica dos 

182 capítulos da paisagem urbana e da urbanização. A Senhora Janine Malta, Massuda 

183 concordou. Explanou que deve-se alterar no início, quando diz que dentro do quadro 

184 	desconsiderar como sugestão de supressão, pois não é supressão, é alteração ou realocação. O 

185 Senhor Francisco das Chagas Leitão explicou que essa é uma questão polêmica, pois o 

186 	custo é elevado, e a CEB - Companhia Energética de Brasília, não vai arcará com os custos, já 

187 	que o valor é embutido na conta de luz. Sugeriu ser proibido em todo lugar, não apenas no 

188 CUB. O Subsecretário Vicente Correia Lima Neto concordou, e como sugestão, ao 

189 	discutirem a infraestrutura, que tem um custo mais elevado, colocar contribuições de melhoria 

190 	como alternativa para viabilizar esse tipo de infraestrutura dentro do CUB, deixando a escolha 

191 	para a comunidade. O Senhor Giulliano Magalhães Penatti propôs que estudem quais são os 

192 casos que não tem condição de implantação para verificar qual é o custo. O Subsecretário 

193 	Vicente Correia Lima Neto prosseguiu a leitura. Os Planos, Programas e Projetos que tratam 

194 	o capta são seguidos pelas seguintes regiões administrativas: RA do Plano Piloto, da 

195 	discussão do conceito do que é o Plano Piloto. A RA das áreas Octogonais Sul e Sudeste, a 

196 região administrativa do Cruzeiro, e demais. que precisam ser acrescentadas, como a 

197 	Candangolândia. O Senhor Francisco das Chagas Leitão informou que a Candangolándia 

198 	não entraria, pois já há o PDL. O Subsecretário Vicente Correia Lima Neto explanou que já 

199 	foi incorporado todos os projetos que estão no PDL. Deu continuidade a leitura. Diretrizes 

200 para projetos de qualificação urbana para RA 1 do Plano Piloto compreendem: elaborar 

201 	projetos para qualificação das áreas livres lindeiras as quadras 600 e 900 do CGA, ao longo 

202 	das - vias L2 e W5 Sul e Norte, ordenando as áreas de estacionamentos associados à 

203 	implantação de faixas de arborização contínua e a projetos de paisagismo com instalação de 

204 	mobiliário, melhoria da iluminação pública e das calçadas. O Senhor Francisco das Chagas 

205 	Leitão sugeriu incluir, depois de estacionamentos, a parte de geometria viária, pois á W5.  Sul 

• 206 'e a W4, desde que viraram binário, deixaram de ser mão dupla. O Subsecretário Vicente 

' 207 Correia Lima Neto concordou. Associarmimplantação de faixas de•arborização contínua e 
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208 projetos de paisagismo com a instalação do mobiliário, melhoria da iluminação e das 

209 	calçadas. Desenvolver diretrizes gerais e modelos de referência para o paisagismo da 

210 Superquadra, visando a criação de ambientes de estar, enquadramentos perspectivos, 

211 	continuidades visuais sem barreiras, visando a segurança e tratamento dos passeios, parques 

212 	infantis, quadras esportivas, orientação de percurso de .pedestre e das visuais e mobiliário 

213 urbano. O Senhor Francisco das Chagas Leitão questionou se colocaria estacionamento, 

214 pois é a maior demanda na Superquadra, relembrou que havia uma instrução para ampliar 

215 estacionamento e atualizar a quadra inteira, um projeto integrado para toda a Superquadra. 

216 Complementou que a equipe havia o entendimento de não liberar a ampliação de 

217 	estacionamento individualmente. O Subsecretário Vicente Correia Lima Neto consentiu, e é 

218 o que deveria ser feito, pois receberam a demanda, e o que a gestão tem que fazer é, 

219 conjuntamente com a preservação, estabelecer as diretrizes gerais e modelos de referência 

220 	para que comece a ter uma orientação de projetos. Acrescentou que ficaram sem referências 

221 para fazer análise de projetos de paisagismo de Superquadra, e faz parte dos visuais sem 

222 	barreiras e paisagismo, promovendo o tratamento de paisagismo nos moldes de parques para 

223 os lotes de estações de tratamento de água ETA e a ETE da CAESB. Anuiu que é algo 

224 relevante para ser colocado no âmbito do plano de preservação. O Senhor Francisco das 

225 	Chagas Leitão replicou que a preocupação não são com as ETEs e as ETAs, são com os 

226 	chamados piscinões, que são reservatórios de água pluvial distribuídos pela cidade, em que 

227 não há segurança, não são perenizados, e a Novacap não tem infraestrutura para dar 

228 	manutenção. O Subsecretário Vicente Correia Lima Neto explanou que vê como um projeto 

229 	implantado. O Senhor Paulo Roberto de Morais Muniz complementou que quanto a essa 

230 discussão foi perdida a verba para fazer o complemento da drenagem do Plano Piloto. 

231 	Acrescentou que é melhor ter o piscinão, por problemas de recurso da CEB. Relembrou que 

232 	essa discussão já foi feita anteriormente, mas não houve avanço. O Senhor Francisco das 

233 Chagas Leitão explanou que não há nenhuma proibição de ser feito, esclareceu que foi 

234 	pedido detalhamento do projeto. Adicionou que é muito simplista observar apenas os valores. 

235 O Senhor Paulo Roberto de Morais Muniz esclareceu que na época a ideia era poder 

236 viabilizar a execução, e dois anos se passaram sem que o Governo tenha dado soluçãq 

23? 	- questão pluvial, e que continuara havendo inundações nos próximos anos. '0 Subsecretário- 
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238 	Vicente Correia Lima Neto explanou que existe uma recomendação de fato para o sistema 

239 de infraestrutura da questko pluvial para a área, que deve ser ampliada com soluções 

240 adequadas, considerada a paisagem urbana e as referências às escalas de preservação. E 

241 	deixar claro que qualquer intervenção dentro do conjunto urbano, deve observar o território 

242 	onde está sendo implantado e as escalas de referência, seja bucólico ou residencial, e a 

243 	paisagem urbana onde se insere, e que não pode haver uma solução diferente do seu contexto. 

244 O Senhor Giulliano Magalhães Penatti acrescentou que a questão de drenagem é um 

245 	problema sério em Brasília há alguns anos, e havia soluções de drenagem na Terracap, que 

246 	não eram de alto custo, porém as soluções ruins são escolhidas para a cidade. O Subsecretário 

247 Vicente Correia Lima Neto deu continuidade a leitura. Implementar o plano de uso e 

248 	ocupação e recuperar os espaços degradados e projetos paisagísticos de Burle Marx, no termo 

249 	do Decreto 3040 de 14 de julho de 2011 que tomba o conjunto de sua obra paisagística no 

250 	Parque da Cidade, e de certa maneira é o que está sendo feito dentro do uso e ocupação do 

251 Parque, que está colocando sempre essa obrigação para retomada do projeto original do 

252 	Parque da Cidade, o projeto -original do Burle Marx para o Parque da Cidade. Elaborar 

253 	projetos de revitalização do Setor de Divulgação Cultural, assegurada a manutenção da escala 

254 	bucólica, integrado com as conexões a serem estabelecidas entre o Setor de Recreação Pública 

255 Norte e os Parques da Cidade Burle Man, pelo compartilhamento de caminhos entre 

256 pedestres e veículos e com a ausência de meio fio e de pavimentação asfáltica. O Senhor 

257 Francisco das Chagas Leitão sugeriu que o Setor de Divulgação Cultural tem que ser 

258 	revisão do parcelamento, e não apenas revitalização e tratamento do espaço público, pois está 

259 aprovado, está registrado e não é um bom projeto. Acrescentou que tem que haver um 

260 dispositivo que autorize o processo de afetar e desafetar a área. O Subsecretário Vicente 

261 	Correia Lima Neto sugeriu elaborar projetos de revisão do parcelamento, e que a revisão do 

262 parcelamento revisa também o uso. O Senhor Paulo Roberto de Morais Muniz explanou 

263 	que dentro da solução viária da W4 e da WS tem uma ligação entre elas, que passa por baixo 

264 da SI e AN 1, e que essa amarração criará um binário. O Senhor Francisco das Chagas 

265 Leitão sugeriu estudar a interligação na W4. O Subsecretário Vicente Correia Lima Neto 

266 	respondeu que existe projeto, o projeto da N3 e da N2, onde há um viaduto, perto da quadra 

267 901, fazendo a conexão com a W4 e WS Norte. O Senhor Francisco das Chagas Leitão ' 
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268 sugeriu colocar prevendo ou estudando a interligação dos seus trechos Sul e Norte. O 

269 Subsecretário Vicente Correia Lima Neto prosseguiu, e em relação ao SRPN, elaborar 

270 	projeto de revitalização, de revisão do parcelamento, do uso e ocupação do Setor de Diversão 

271 	Cultural, assegurada a manutenção da escala bucólica, integrado com as conexões a serem 

272 	estabelecidas entre o Setor de Recreação Pública Norte e os Parques da Cidade Burle Marx, 

273 	pelo compartilhamento de caminho entre pedestre e veículos. Sugeriu retirar: com ausência de 

274 meio fio e pavimentação asfáltica. Promover a qualificação paisagística da Esplanada da 

275 Torre com a implantação de expeça massa arbórea, da nova feira de artesanatos, com o 

276 	cumprimento da diretriz de projeto de implantação de expeça massa arbórea. Pois estava no 

277 projeto, mas que não foi implantado ainda. O Senhor Francisco das Chagas Leitão 

278 	questionou se é necessário ter diretriz de Plano Diretor para plantar árvores. Ao que O 

279 	Subsecretário Vicente Correia Lima Neto respondeu que no caso específico não tem, e se há 

280 uma referência externa, que está no plano de uso e ocupação, não precisaria. O Senhor 

281 	Francisco das Chagas Leitão fez uma crítica geral ao plano, pois em todas as áreas do plano 

282 	tem uma diretriz forte para adensar vegetação. O Subsecretário Vicente Correia Lima Neto 

283 	concordou, e sugeriu retirar massa arbórea, e que seja qualificação. O Senhor Giulliano 

284 	Magalhães Penatti sugeriu um concurso para a modernização da feira da Torre de TV, para 

285 	que se faça com um custo reduzido. O Subsecretário Vicente Correia Lima Neto concordou. 

286 	Deu continuidade a leitura, promover a qualificação paisagística da Esplanada da Torre, para 

287 tentar resolver o problema da Torre. Quanto ao sétimo item, que é implantar proposta do 

288 	programa de revitalização dos setores centrais do Plano Piloto de Brasília, que inclui o plano 

289 	geral de pavimentação, iluminação e arborização da área central. Informou que a sugestão de 

290 suprimir é porque é algo que já está implantado, e repete dentro dos programas de 

291 revitalização. A Senhora Janine Malta Massuda voltou ao item anterior, que estavam 

292 	falando da Região Administrativa do Plano Piloto, questionou se a sugestão seria suprimir o 7 

293 	e o 11, pois já estaria citado mais a frente. O Subsecretário Vicente Correia Lima Neto 

294 respondeu que o 7 sim, o 11 é supressão para realocação, pois entraria na parte de 

295 urbanização, já que a questão da qualificação de padronização do mobiliário não é algo 

296 	específico para RA do Plano Pilote. A Senhora Janine Malta Massuda explanou. que não• 

297 	'concorda com 2 upressão do 7, pois é uma diretriz,: e estão privilegiando o projeto de . . 
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298 	revitalização do Setor de Divulgação Cultural, que mesmo que conste em outro lugar, deveria 

299 ser mantido. O Subsecretário Vicente Correia Lima Neto respondeu que não cabe, pois 

300 	senão estaria dando dois comandos com o mesmo instrumento. Acrescentou que outro ponto é 

301 	que todos os projetos de conjuntos urbanos estão espacialmente delimitados, e que vão refleti- 

302 	los no mapa, que atualmente não tem no plano de preservação um mapa anexo dos projetos de 

303 	requalificação. Após discussão a Senhora Janine Malta Massuda sugeriu colocar implantar 

304 	proposta do programa de revitalização, implantar propostas para a revitalização dos setores 

305 centrais do Plano Piloto, que incluem a pavimentação, iluminação e arborização da área 

306 	central. O Subsecretário Vicente Correia Lima Neto concordou, e modificará o texto para: 

307 	implantar as propostas de revitalização de conjuntos urbanos indicadas, que faz referência a 

308 todo o conjunto de projetos que estão mais à frente. A Senhora Janine Malta Massuda 

309 	consentiu, e reforçou que não poderia ser simplesmente excluído. O Subsecretário Vicente 

310 	Correia Lima Neto informou que irá colocar no Eixo 2, que todas as propostas previstas no 

311 	Eixo 2 devem ser implantadas. Vila Telebrasilia. Elaborar o projeto de qualificação, elaborar 

312 	o projeto paisagístico, implantar o parque urbano da Vila Telebrasília. O projeto de 

313 qualificação urbana para a RA do Cruzeiro, que dessa forma, seria elaborar plano para 

314 	qualificar a ocupação das áreas públicas contíguas as projeções residenciais do Cruzeiro. 

315 Após discussão, o Senhor Francisco das Chagas Leitão questionou quanto ào item 2, 

316 	preservação dos espaços de uso público e intensificação da arborização, se estão considerando • 

317 	que não regula o Cruzeiro. Ao que O Subsecretário Vicente Correia Lima Neto respondeu 

318 	que é preservação do uso do espaço público, pois o Cruzeiro, atualmente, tem áreas de uso 

319 	público que estão sendo cercadas, e é preciso decidir o que fazer com esse cercamento, se é 

320 	vedado ou permitido. Acrescentou que na diretriz geral da zona está vedando, e é conflituoso 

321 	na própria Lei, onde é permitido, mais a diretriz geral da zona, que é preservação dos espaços 

322 de uso público, intensificação da arborização mantem como uso público e veda qualquer 

323 possibilidade, pois a probabilidade de uma concessão ou uma permissão de ocupação do 

324 	espaço não é expressa. A Senhora Janine Malta Massuda questionou se é.preservaçâo do . 

325 	'espaço públiéo e especificação da arborização, partindo do pressuposto que não vai ser nada 

326 	alterado, O Subsecretário Vicente Correia Lima Neto respondeu que o comando é esse, em 

• 327 toda a,  P9. A Senhora Janine Malta, Massuda questionou ao Senhor Francisco das Chagas • 
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328 	Leitão se o texto está chocando com a nova redação. Ao que ele respondeu que na última 

329 	reunião havia o entendimento que esse artigo estava eliminando qualquer possibilidade de 

330 	regularização das grades do Cruzeiro. A Senhora Rosângela Diniz Noblat acrescentou que 

331 onde não é cercado é estacionamento público, que era área verde, porém os próprios 

332 moradores foram requisitando, e as politicas de outros governos anteriores eram de 

333 implantação de estacionamento, portanto, ou é gradeado ou é estacionamento, não há área 

334 	verde. O Senhor Francisco das Chagas Leitão esclareceu que do ponto de vista legal não 

335 pode ficar ambíguo, o Plano Diretor é para regularizar as ocupações de áreas privadas no 

336 Cruzeiro ou veda. A Senhora Janine Malta Massuda complementou que o que está em 

337 	choque é a preservação do espaço público, e sugeriu como diretriz colocar: elaborar plano ou 

338 	regulamentar o plano para qualificar a ação da ocupação das áreas públicas. Após discussão o 

339 	Senhor Giulliano Magalhães Penatti questionou se essa ocupação não deveria ser ocupação 

340 	privada sob espaço público, pois o texto se propunha a tratar de qualquer ocupação em espaço 

341 público, e que a ocupação pode ser um mobiliário, não necessariamente uma ocupação 

342 	privada. Em seguida em amplo debate a Senhora Janine Malta Massuda reforçou que não vê 

343 no caso manter a preservação e uma diretriz específica, deve-se manter a preservação dos 

344 espaços públicos para poder controlar a situação, e que não observa a contradição com 

345 	elaborar planos para requalificar a ocupação das áreas públicas contíguas, que já é algo muito 

346 	mais restrito. Está mantendo o plano geral, que são espaços de uso público, e quando se fala 

347 de diretriz do Cruzeiro, está especificando que naqueles que são de ocupação de áreas 

348 públicas contíguas as projeções irá se elaborar um plano, não havendo conflito. O Senhor 

349 	Francisco das Chagas Leitão acrescentou que não é fácil regularizar, pois há ilegalidade, e 

350 	que seria necessário vender, entrar em licitação, alterar o parcelamento. A Senhora Rosângela 

351 	Diniz Noblat acrescentou que quanto ao Cruzeiro Velho houve duas legislações para poder 

352 ocupar a área pública, e uma delas está considerada inconstitucional, e que não há como 

353 	conversar com a população da possibilidade de construir em área pública. O Senhor 

354 Francisco das Chagas Leitão acrescentou que no Cruzeiro Novo é mais complicado, pois 

355 	restringe a circulação das pessoas. A Senhora Rosângela Diniz Noblat complementou que se . 

356 	for regulamentada a legislação para o.Cruzeiro Novo, a cerca teria que estar fechada na lateral 

357 	-dos prédios e para frente e para traz, no máximo 3 metros, pois tiCorlio de Bombeiros exigem 
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358 	que a grade não fique colada na projeção. O Senhor João Gilberto de Carvalho Accioly 

359 	adicionou que impediria a passagem da mesma maneira. A Senhora Janine Malta Massuda 

360 	expôs que não é uma questão de redação, a questão é qual a providência a ser tomada, pois há 

361 	um conflito entre os dispositivos, o intuito ou não de se fazer o plano. O Subsecretário 

362 	Vicente Correia Lima Neto acrescentou que esse plano é necessário, nem que seja para a 

363 	retirada. O Senhor João Gilberto de Carvalho Accioly sugeriu que seja um concurso público 

364 	a ser feito. O Subsecretário Vicente Correia Lima Neto deu prosseguimento com o texto, 

365 ficando: regulamentar forma de ocupação de área pública. Informou que não queria fazer 

366 	referência à Lei, portanto, regulamentar a forma de ocupação de área pública para qualificar 

367 	essa ocupação. A Senhora Rosângela Diniz Noblat concordou, e sugeriu não colmar cessão 

368 	de área pública, pois já está ocupado. O Subsecretário Vicente Correia Lima Neto sugeriu 

369 colocar como comando regulamentar a forma de ocupação de área pública das contíguas 

370 projeções residenciais do setor de habitações do Cruzeiro,- associado ao tratamento 

371 	paisagístico desse espaço, pois o comando é ter uma regulamentação especifica que trate do 

372 assunto. Questionou se ampliariam para o Cruzeiro Velho. A Senhora Janine Malta 

373 	Massuda complementou que não vê óbice colocar associado ao tratamento paisagístico. A 

374 	Senhora Rosângela Diniz Noblat sugeriu colocar a sigla do Setor Residencial Econômico 

375 	Sul, O Subsecretário Vicente Correia Lima Neto explanou que o Cruzeiro Velho tem outras 

376 unidades comerciais, e estaria limitando apenas ao Unifamiliares, acrescentou que irão 

377 	corrigir, e colocar o nome do setor correto. Finalizou a discussão informando que o próximo a 

378 	ser tratado será a Octogonal. 3. Assuntos Gerais. Não houve assuntos nesse item. Item 4.  

379 	Encerramento. Não havendo mais discussões e debates, a reunião foi encenada. 

VICENTE CORREIA LIMA NETO 
Subsecretário de Politicas e Planejamento Urbano 

SUPLAN/SEGETH 
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