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• Governo do Distrito Federal
, ,Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação do Distrito Federal -

SEGETH
'Câmara Técnica Plano de Preservaçâo do Conjunto Urbanístico de Brasília-

PPCUB-7/11/2016

ATA DA 12"REUNIÃODA.CÂMARA TÉCNICA DO PLANO DE PRESERVAÇÃO
. '." . DO CONJUNTO URBANÍSTICO DE BRASÍLIA - PPCUB

1 Às ,quatorze horas e trinta minutos do sétimo dia do mês de novembro do ano de dois mil e

2, 'dezesseis; no SCS, Quadra 06, Bloco A, 2° Andar, Salda de Reuniões - Edificio Sede da

3 .' SEGETH, foi aberta pelo Secretário de Estado da Secretaria de Estado de Gestão do

4' 'Território.e Habitação -: SEGETH, Tiliiago Teixeira de Andrade, a 12" Reunião da Câmara

5 ,Técnica do Plilno de PreservaçãQ dOlConjunto Urbanístico de Brasília - PPCUB, composta

_ 6 .por representantes da socjedadecivihdo CONPLAN e do CCPPTM, instituída por meio da

'7, .Portaria' nO 59; de 30/07/2016 e dó 'gí")lpode trabalho da SEGETH, através da Portaria nO15,

8, de .23/02/2016. A lista' d~ presença';encontra-se anexa ao final desta Ata. A pauta segue

,'9 .transcrita: I. Ordem dó dia:I.L Aoertura dos trabalhos; 1.2. Informes; 1.3. Continuacão das

lO' discussões - Questõespara salvaguarda; 1.4. Conceitos e espacializacão das Escalas Urbanas:

, li 1.5. Graus de Valor Patrimonial: 2. Assuntos Gerais. 3. Encerramento. O Secretário, Thiago

12 Teixeira de Andrade, .iniciou li reunião cumprimentando os presentes, em seguida informou

13 que os trabalhos serão coordenados'pelo Subsecretário de Políticas e Planejamento Urbano -

14,SUP].,AN, Vicente Correia Lima 'Neto, pois participará, em paralelo, de outra reunião sobre o

.i5 Zoneamento'Ecolqgico Econômico .....,ZEE. Explicou que o primeiro capítulo do Plano de

16 Preservação do Conjunto Urbanistico - PPCUB, que diz respeito aos valores, objetivos e

17 princípios será objeto de Audiência Pública, no dia lO dezembro. Esclareceu que o objetivo

18 desta rei.uiião é continuar as discussões dos conceitos e a espacialização das escalas, os graus

19., de valor patrimonial e as' questões para salvaguarda, pois o material está sendo formatado em

20 termos de Projeto de Lei. Ressaltou que defende a espacialização das escalas, e que elas são a

21 grande diretriz macro conceitual, significando uma visão de futuro. Informou que a audiência

22 que será realizada em dezembro, terá 'como foco toda a parte da discussão conceitual, que vai

23 orientar o desenvolvimento e a revisão do Plano de Preservação. O Secretário, Thiago

24 Teixeira de Andrade, se ausentou da reunião e o Subsecretário, Vicente Correia Lima Neto,

25 assumiu a coordenação dos trabalhos. Ressaltou que a partir de agora todas as questões de ~
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'salvaguarda, de espacializaçãodas' espalas vão entrar"mais como continuidade dos trabalhos,

'mas nãp 'será tema objeto çla audiência pública. Informou que os documentos que serão

'apresenüidos'são" basicamente'~o relato de uma proposta de redação que vai alterar,

necessariamente, p Projeto de Lei'",-.,PL no que tange aos elementos específicos de sessão,

capítulo e títuhe, outró,q\le é 'uma, proposta de estrutura do Projeto de Lei Complementar.

Esclareceu 'que qs'pontosde :conceitos que orientarão a forma como o plano está construído

, será a questão da salvagUarda eas ,próprias noções de áreas de Entorno e áreas de preservação

e comei estará espacializadó' no'n'(ap'a, no instrumento. A servidora da Segeth, Lidia Adjuto

34 'BoJelho, completou dizendo ,que aSlóquestões para salvaguarda entram na conceituação das

35 .. escalas Irrbanas de pieserv-ação',que<.traduz a concepção do Plano Urbanístico do concurso

36 para a nova capital: inonum'ental/residencial, gregária e bucólica. Proferiu a leitura da

~7 'definição das escalas:' Escalá Monumental - é a que confere à cidade a marca de Capital do

, 38, País, por seu valor simbólico, concentrando os espaços de caráter cívico, coletivo e cultural, e

39 está configurada em toda a extensão do Eixo Monumental, desde a Área Verde de Proteção e

40 Reserva -.AVPR, inçluída .aPraça, dos Três Poderes, até a Estrada Parque Indústria e

41 Abastecjmento '-- EPIA. Explicou' ainda que pela Portaria 3 I 4, a escala monumental estava

42 representada a partirda Praç;i dos' [[rês Poderes até a Praça do Buriti. Escala Residencial -

43 concebiçla para proporcionar unia' nova maneira de viver, própria de Brasília, concentra os

44 espaços destinados' ,à. habitação l\e seus usos complementares, sendo estruturada

45 primordialmente pela articulação sequenciada dos módulos de superquadras e entre quadras,

46 constitUindo áreas de vizinhança.- El'plicou que o conceito é basicamente o conceito que já

47 estava expresso na legislação'de.tóhi.oamento, no Decreto Distrital 10829/87, na Portaria 314

48 e na Portaria 166. O SlIbsecretárió',Vicente Correia Lima Neto, esclareceu que o art. 8° da

49' Portaria 166 fala d,a escill(l residencial, que é um pouco a configuração espacial que delimita,

50 nessa conceitual, porque logo em' seguida na portaria vem um artigo que delimita

51 espacialmente e coloca o's outroS elementos complementares ao uso residencial da vizinhança,

52 e no caso do conceito geral procUra sintetizar. O representante do Sindicato da Indústria da

53 Construção Civil do Distrito Federal - SINDUSCONIDF, João de Carvalho Accioly,

54
55

ponderou que havia entendido que a ,parte conceitual das escalas não entraria no debate da

",m,",i.pObli~.O 5,h=","0,V••• t, Co~i. Lim. N.to, """lioo' 'I''' • Oh;'
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56. audiência pública é um recorte temporal, produto da última reunião da Câmara Técnica, como

57 sendo a referência para a discussão.' Ressaltou há dois elementos: a parte das questões para

58 salvaguarda e a'espacialização das. escalas, até onde vai a área de entorno e as áreas de

59 preservação, se entende que ainda são elementos conceituais que vão orientar as etapas

60 seguintes dos instrumentos. O Conselheiro João de Carvalho Accioly revela que tem dúvida

.61 de'.coíno'trabalhar~o conceito das' escalas fora da área delimitada do CUB. O Subsecretário,

.62 _ Viéente Correia LimaNeto;esdareceu que o Conjunto Urbanístico de Brasília - CUB é o

63,_ todo. A servidora, Lidia AdjutoBotelho, prosseguiu a leitura das definições das escalas:

64' .Escala Gregária-ou de 'convív,io está'configurada nos setores circunvizinhos à interseção dos

65 .' Eixos Monumental'e Rodoviárió-R,esidencial, constituindo o centro urbano caracterizado por

66. " ;espaço!! densamente utilizados' e propícios ao encontro, com a plataforma da rodoviária como

.67elei:nerito" polarizador, apresentando' diversidade de usos, liberdade na volumetria dos edificios

..68 .. e maior densidade de ocuyação do solo. Escala Bucólica - cujo elemento mais significativo é

69 o Lago Paranoá e sua orla,cónfere a Brasília o caráter de cidade-parque, constituindo a base

70 ,territorial ria qual se assenta toda:. a cidade, integrando a paisagem urbana à natural,

71 preservando a percepção do céu e da horizontalidade do lugar, até a cumeada da bacia do

72 . Lago Paranoá. O representante do Instituto dos Arquitetos do Brasil - IAB/DF, José Carlos

. 73 :Coutinho, apresentou as seguintes considerações: A) As escalas estão sendo trabalhadas

74 . sobre uma ficção, e qúe isso' é uma referência simbólica da concepção original do que

(5 deveriarp. sigriificar as escalas, e que na concepção original, Lúcio Costa concebeu três

76 escalas,. e 'essa quarta' escala foi' construída vinte anos depois, no Brasília revisitada, e de uma

77 forma muito vaga. B) Ressaltou que são os valores que deveriam ser preservados. C) Chamou

.78 à atenção para se pensar à realidade ,da cidade de como ela é hoje. D) Questionou até que

79 ponto é válido se apoiar em denominações que na prática não tem existência reaL E)

80 Questionou qual seria a validade de discutir a exatidão das denominações das escalas. F)

81 Ressaltou sua preocupação em salvar o que ainda é possível do monumento que Brasília tem

82 sido até os dias de hoje. G) Lembrou das obras tombadas, que são protegidas, e várias delas se

83 encontram em estado lastimável, a exemplo do Teatro Nacional, e a população questionando

84 o porquê de se encontrar fechado há dois anos. Revelou que essas são algumas de suas

85 angústias, e que precisa haver iniciativa para salvar o que ainda resta de Brasília, pois o que

JN~. ~.0t~~
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86 precisa ser protegido é ,o que" é real e existe ainda. A servidora, Lidia Adjuto Botelho,
,

87 ressaltou que concorda com as colocações feitas pelo conselheiro, porém, discorda que tratar

88' desses conceitos 'seria uma 'coisa superada, até porque, em razão de ter um título e

89 . responsabilidades' corri'relaç,ão li preservação da cidade com essas características, precisa-se

90 de unia legislação, consagrar esses conceitos !lté cmo uma forma de conscientização, tanto

91 .dos gestores públicos' quanto_'da população. A representante do Instituto Histórico e

92 Geográfico'do Distrito Féderal- JHG/DF, Vera Lúcia Ferreira Ramos, discordou em parte

93 do que o professor Coutillho colocou, em ter de salvar o que ainda é possível, porque a

94 legislação de proteção obtigaa'cl,lmprir, resgatar, manter, preservar a cidade. Reforçou que a

95 ideia é realmente resgàtar, 'procurar salvar e manter o que ainda existe, e recriar ou trazer de'

96 volta o que foi perdido. Mas o que precisa é vontade política, e que isso não tem sido

97 percebido. 'Ressaltou que e 'importante enquanto patrimônio nacional e mundial, ter a

98 responsabilídade <loscompromissos assumidos e procurar preservar e resgatar. O Conselheiro

99 João de Carvalho Accioly comentou que seu sentimento é também parecido com o do

100 professor Coutinho .. Ponderouque no trabalho desenvolvido deveria entrar na parte mais

101 prática 'das ações. Afirmou que considera a parte de diagnóstico necessária para balizar as

102 proposições das ações, para tentar resgatar eventuais distorções, maus usos ou valores que

103 estão sendo perdidos; e que precisa .tentar identificar essas questões. Ainda alertou que o

104 aspecto prático da lei é definir e tentar usos e características, até de gabaritos para estimular,

105 para que determinados usos, determinadas atividades e características aconteçam num

106 determinado local. A'Conselheira Vera Lúcia Ferreira Ramos informou que levantou no

107 site da Unescb, os critérios que são indicadores para se colocar o patrimônio em risco, tanto

108 os potenciais, como os de fato, e sugere à Segeth apresentar na próxima reunião A

109 representante da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB/DF, Janine Massuda, questionou

110 sobre a minuta da redação anterior, quando fala dos elementos fundamentais para leitura e

111 salvaguarda da escala monumental, que em relação ao Eixo Monumental havia uma

112 delimitação a Leste pela via L4, e a Oeste pela EPIA. E que não entendeu qual a razão da

113 exclusão do Eixo Monumental. A servidora, Lidia Adjuto Botelho, esclareceu que não foi

114 excluído e que a versão que está no site é o documento base, fruto de uma revisão que foi feita

115

.,
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2014, com participantes do Instituto do Patrimônio Histórico e Artistico Nacional- IPHAN,

do Instituto Histórico Geográfico ~ IHG/DF, da Universidade de Brasilia-UNB e os técnicos

da Segeth, onde alguns. artigos foram reformulados. Reforçou que o documento base de

discussão está disponível no site, que seria, mas não é a redação anterior do PLC. E que o

, documento base díl Câmara Técnica é o que tem a legenda: em azul - o que foi consensuado

nó GTI; em laranj<;t - as questões que foram introduzidas quando o projeto foi levado ao

CONPLAN;emverinelho ~'a própria Câmara Técnica do CONPLAN fez as alterações .

Esclareceu que o documento base que está sendo discutido na Câmara é o documento

'apresentado nesta reunião, e '.hão. (;) PLC que havia entrado na Câmara em 2013. O

Conselheiro, João de Carvalho AcCioly, perguntou se caso vier uma questão de salvaguarda,

estabelecida como fundamentál,' significa que um eventual uso de caráter cívico,

adininistrativo; federal e qu~ esteja ocupando um espaço desses, terá de se mudar quando sair

oPPCUB. Questionou ainda o C{lSOdas quadras 400, que tem os blocos JK, se seriam apenas

os que estão prontos, exceção que' eventual projeção nas 400, que ainda não tenha sido

construído, não pódem máis 'ser construídos como os blocos JK, se eles precisariam ser

construídos com pilotis, sendo, as exceções os que já foram construídos. A servidora, Lidia

.Adjuto Botelho, ressaltou que é' importante manter os gabaritos das unidades multifamiliares,

com gabarito de 6, pilotis mais 'três. Que na redação, o "salvo" é porque está se falando que

além dessas, os edifícios JK e parte das 400 que não contam com pilotis, sendo mais no

sentido de garantir a volumetria, o gabarito. Ressaltou que o importante é que nas planilhas de

.parâmetros urbanísticos, tem umá parte onde são identificados os edificios com valor

patrimonial que mereciam inventários, para ser avaliado em caso de tombamento. Enfatizou

que é necessário ter eI!1mente que há legislação específica de tombamento, que é a Portaria

314 e a Portaria 166, que trazem um detalhamento dessas questões e, portanto, para não ficar

repetitivo, trabalhamos os usos fundamentais. Durante os debates, foi questionada a

possibilidade de acrescentár um item, caracterizando o elemento da área residencial das

quadras 700, como elemento fundamental para a escala residencial. E que trazem elementos

importantes para a escala residencial, e não elementos para a superquadra, e se forçar as

quadras 700 como elemento fundamental da escala residencial, necessariamente ela estará

;"'oid, doo,,"do~,=ooto "" ~""" ",id<mci.d,,~i"m", , 000Q.~""'d~ ~
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complenümtar;' como éo caso das 900. A servidora, Lidia Adjuto Botelho, alertou para o

cuidado de não confundir escala com uso. O Subsecretário, Vicente Correia Lima Neto,

explicóu que essa.é uma' discussão que precisa ser feita. Enfatizou que por mais que se'

tenham elementos dentro:das700 que necessitam, que aguardem alguma característica da

escala residencial, é!11ais facilmente observada dentro do modelo de Superquadra, e também

a especificidade de se ' relatar a' ,faixa verde. A servidora, Lidia Adjuto Botelho,

.complementou tiue no GTIse avançóu um pouco na leitura da lei. Informou que agora está- .

sendo visto a pàrte da intródúçijo 'geral, valores, atributos e das características morfológicas. O

conselheiró: João d~~Carvalho Accioly enfatizou que sente falta de alguma coisa ser'

fundamerital;'nem,:que' seja apenas a"predominância do uso residencial como um elemento,

fundamental 'para resguardo da' escala. O Subsecretário, Vicente Correia Lima Neto, ,

.ressaltou que a característica da ..escala está na caracterização da própria escala, que o

elemento fundamental é' mais um. nível morfológico que caracteriza o desenho de como"

aqueleuso.residencial está sendo distribuído na cidade. O Conselherro João de Carvalho

AcCioly .reforçou' que entende que na escala monumental o uso residencial deveria ser um

elemento fundamental para resguardar, não permitir um uso residencial. O Conselheiro José'

Carlos Coutinho ponderou que todo uso deveria ser autorizado, inclusive a construção de

edificios residenciais deveria ser sacramentado pelo poder público, e também o uso não

reSideneialdepender de alvará concebido pelo poder público. A representante da Associação

Civil Rodas da Paz, Renata Florentino de Faria Santos, ponderou que tem dúvida de

colocar as'Superquadras 700 ,cpmo ~'estruturante", "determinante", "complementar", pois se

.preocupa com a, questãd .de valorizar alguns elementos presentes, e isso misturar com àS

Superquadras 90,0, e as Superquadras 700 tem mais elementos de Superquadra do que de

outro tipo de habitação. A servidora, Lidia Adjuto Botelho, concordou com a conselheira de

que ficou contraditório mesmo na lei, as 700 como determinante. A Conselheira Janine

, Massuda sugeriú definir antes os elementos, para depois fazer a descrição deles, e a partir daí

poder visualizar com maior clareza, saber exatamente o que configura como fundamental,

determinante e complementar, pois não ficou claro. A servidora, Lidia Adjuto Botelho,

informou que não existe determinante, fundamental e complementar, que os graus de valor AI
são denominados "determinante e complementar". A servidora da Segeth, Rejane Jung \~}

JiJ/
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. Vieira, enfatizou que os 'elementos fundamentais são quase que elementos fisicos que

.. caracterizam á escala residencial, tomada a Superquadra do Plano Piloto. E que é importante

. uma discussão para deixardaro se as 500 e as 700 são determinantes ou complementares. O

S.ubsecretário, Vicente Correia Lima Neto, ponderou que o elemento fundamental tem que

. ter critérios que çonsiga enquadrar;.que caracterize a escala residencial para todas as escalas.

A servidora, Lidia .Adjuto Botelho, salientou que o conceito do que é determinante e

coinplemt;ntar, entra um' fator que' é.temporal, o determinante que está conceituado na lei.

Apresentou os elementos fundamentais para leitura e salvaguarda da Escala Residencial: "A)

As StiperquadJas, na' Asa S\jl'.e As'a'Norte - numeradas de 102 a 116, de 202 a 216, de 302 a

316, de 402 a 416 -, com aces,so único para automóveis, individualizados nas Superquadras

100, 200 e ;300; e conjugados a cada duas nas Superquadras 400. B) A faixa verde circundante

corri vinte metros de Iflrgura, dispbsta em todo o perímetro das superquadras, provida de densa

arborização; as unidades habitacionais multifamiliares com gabarito uniforme, de seis

pavimentos sobre piso térreo, em pilotis livres, nas Superquadras 100, 200 e 300, e de três

pavimentos sobre piso térreo, em pilotis livres, nas Superquadras 400, salvo os edificios JK,

em parte das Stiperquadra~ 400 dá Asa Sul, que não contam com pilotis". Nesse ponto ficou

de verificar como consta na Port;aria 166/2012 e rever a redação deste ponto. C) "As pequenas

edi,ficações de' \jso comunitário com, no máximo, um pavimento. D) a taxa máxima de

ocupação do solo de' 15% . e .,0 predomínio dos espaços abertos e da vegetação, nas

Superquadras". Ficou sim~lizado rever a redação relativa ao percentual, deixar explícita a taxa

na planilha. E) "As entrequadias 100; ,200, 300, 100/300 e 200/400 destinadas a atividades de

uso' comunitário, como 'ensino, 'esporte, recreação e atividades culturais e religiosas". Foi

. sugerido verificar como cons\a, devido à realidade de algumas entrequadras, nas quais se

encontram implantados edificios de administração pública. Explicou a definição das

Categorias de Valor Patrimonial: estabelecidas com base nos elementos fundamentais das

escalas urbanas, para assegurar a salvaguarda dos valores do Conjunto Urbanístico de

Brasília: B) Determinante - caracterizado.por: elementos determinantes do tombamento que

configuram, na cidade construi da, o conceito e os princípios das escalas urbanas expressos no

plano urbanístico de Lucia Costa, de 1957, vencedor do concurso para o projeto da Nova
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,206 . piloto" compreendendo elementõs .,.incorporados, social e historicamente assimilados,'

207 indissociáveis.da imagem da' cidade. B) Complementar - caracterizada por: intervenções eO

. ,208 aCréscimosrealizados _entreo início da implantação da cidade e a data do tombamento federal,

209 bem como_por.intervençõesreSultantesde adequações à dinâmica urbana, que se caracterizam

210 pela diferenciação nas lingilagens urbanística e arquitetônica. O Conselheiro João de

'211 Carvalho Accioly slÍgeriu~suprimir_"estabelecidos com base nos elementos fundamentais das

"212 escalas urbanas":':A:serviddra; Rejane Jung Vieira, sugeriu suprimir "elementos". Pontuoú

~213.' que se colocar elementos determinantes ficará confuso e causará dificuldade na compreensão..

214 -- Item"-3.-Encerramento.. Vencidos'-ds debates, a reunião foi encerrada pelo Subsecretáriõ

215, Vicente Cl,lrreia Lima Neto que agradeceu a presença e contribuição de todos.

216

. ~Á~
~XEIRA DE/ÃNDRADE

Secretá . tado

VICENTE CORRE A NETO
Subsecretário da SUPLAN

~~~Kv
. LIDIA AD I BOTELHO VERA MARIA M.LOPES DOS SANTOS

DIPRE/S LAN/SEGETH GAMARSKI
DIPRE/SUPLAN/SEGETH
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REPRESENTANTES SEGETH

N° INTITUIÇAO NOME ASSINATURA
... ----

1
Secretário de Estado Da Secretaria de Estado de Gestão do Thiago Teixeira doeAndrade \
Território e Habitação. SEGETH

. .-

IA Iv. 1 ,.........c>- . .. " '. ,~. "I I. "Ã

Secretário Adjunto da-Secretaria de Estado de Gestão do . . . . V2 Território e Habitação. SEGETH Luiz Otavio Alves Rodrigues

- .. . . .- - - _..---....-...í -.....
3 Subsecretário de Politicas e Planejamento Urbano .SUPLAN Vicente Correia Lima Neto .63\ )

./ <.. . . . _., .. - -. _._-_.- _. - - .. ~_. -- . _ ... ~_. -
4 Diretoria de Preservação - DIPRE/SUPLAN Lidia Adjuto Botelho Jffn.

~ri1f,)rl(lY~
5 Coordenação de Preservação - DIPRElSUPLAN Vera Maria MeliJlo Gamarski I r:t:@Q ,

Coordenação de Preservação - DlPRE/SUPLAN • ,/

"6 Josiana Aguiar Wanderley

7 Subsecretaria de Politicas e Planejamento Urbano .SUPLAN Débora Heloisa A.Luminati

8 Central de Aprovação de Projetos. CAP Scylla Setsuko Guimarães \iW~{.
9 Coordenação de Preservação - DIPRE/SUPLAN Julyana Sangaleti Pinheiro

10 Coordenação de Preservação - DIPRE/SUPLAN Cristiano Portilho

11 Coordenação de Preservação - DIPRE/SUPLAN Rosangela Diniz Noblat
/

12 4 • ,
j) \M V ~ je-o ftzoI F-E: .JI"irV5 SlJ N6- ViA \J l4J- mv
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Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação do Distrito Federal - SEGETH
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Fone: (61) 3214-4092
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
. Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação do Distrito Federal

Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico - PPCUB ,
Lista de Presença da 12" Reunião da Câmara Técnica '"- PPCUB, em 7/112016, às 14h30.
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REPRESENTANTES CCPPTM

N" INSTITUIÇÃO NOME () ASSINATURA

1 INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DO DISTRITO FEDERAL-
VERA LÚCIA FERREIRI\ RAMOS J .A. I} ./IHG/DF 1 .. - - - ,-. ,

2 MOVIMENTO URBANISTAS POR BRASfuA ROMINA FAUR CAPPARELU

CONSELHO DE ARQuiTETURA E URBANISMO -DO DISTRITO - - -GUNTER ROLAND KOLSDORF"SPILLER- . - - ,
3 . , • ...." i ••• \

FEDERAL- CAU/DF-- - --- .- . - - .._- .. -- _. . -- . __ o _ ••• ___ ..- .... - _. ..

ENTIDADE DE DEFESA DA POLfTICA DE REGULARIZAÇÃO RENATO MATOS BITIENCOURT

4 FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL; SINDICATO E
ORGANIZAÇÃO DE COOPERATIVAS DO DISTRITO FEDERAL-
OCO F

S ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL- OAB/DF
LEONARDO MUNDIM ~j~ mli\~,( <~ lA. /tIk4vJrI, V

6 UNIVERSIDADE DE BRASfuA- UNB
RICARDO TREVISAN (J(/

7 FÓRUM DAS ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES HABITACIONAIS DO NILVAN VITORINO DE ABREU
DISTRITO FEDERAL E ENTORNO- FAHEJE/DF

8 CONSELHO INTERNACIONAL DE MONUMENTOS E SfTIOS-
FREDERICO BARBOZA

ICOMOS
ASSICCADI (ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DOS SISTEMAS

9 CAU E CONFEA DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETA E INDIRETA DO LEONARDO PIERRE FIRME
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL)

JANAINA DOMINGOS VIEIRA. -
10 SOCIEDADE CIVIL, COM NOTÓRIO SABER NAS POlfTICAS

TRANSVERSAIS DO DF MARIA EMfuA BASTOS STENZEL

TÂNIA BATIELLA DE SIQUEIRA
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação do Distrito Federal
Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico - PPCUB
Lista de Presença da 12" Reunião da Câmara Técnica - PPCUB, em 7/112016, às 14h30.
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REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO

-- - ~.~- -- - - . --
1 AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS FRANCISCO DAS CHAGAS LEITÃO

GIULlANO PENATII

2 COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASíLIA - TERRACAP
--

LUDMILA DIAS FERNANDES

3 RENATO SCHATIAN
r-- SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

4 BEATRIZ COROA DO COUTO • ~h
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