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1 Às quatorze horas e trinta minutos do vigésimo oitavo dia do mês de novembro do ano de

2 dois mil e dezesseis, no SCS, Quadra 06. Bloco A, 20 Andar. Sala de Reuniões - Edifício

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

4 Território e Habitação - SEGETH. Thiago Teixeira de Andrade. a 14' Reunião da Câmara

5 Técnica do Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília - PPCUB. composta

6 por representantes da sociedade civil do CONPLAN e do CCPPTM. instituída por meio da

7 P0l1aria na 59. de 30/07/2016 e do grupo de trabalho da SEGETH. através da Portaria na 15,

8 de 23/02/2016. A lista de presença encontra-se anexa ao final desta Ala. A pauta segue

9 transcrita: I. Ordem do dia: 1.1. Abertura dos trabalhos; 1.2. Informes; 1.3. Aprovação das

10 Atas da 8', 9' e 10' Reunião da Câmara Técnica. realizada nos dias 16, 23/09/2016 e

11 7/10/2016. respectivamente; IA. Apresentação da dissertação de mestrado do Conselheiro

12 Francisco das Chagas Leitão. representante da Agência de Fiscalização do Distrito Federal -

13 AGEFIS: 1.4.1. Do Risco à Cidade: As plantas urbanísticas do Plano Piloto de Brasília; 1.5.

14 Aprimoramento dos Conceitos dos Graus de Preservação. com base nas contribuições a serem

15 encaminhadas pelos membros da Câmara Técnica do CCPPTM. 2. Assuntos Gerais 3.

16 Encerramento. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade abriu os trabalhos, cumprimentou a

17 todos. Passou imediatamente ao Subitem 1.3. Aprovacão das Atas da 8'. 9' e lO' Reunião da

18 Câmara Técnica. realizada nos dias 16/09/2016.23/09/2016 e 7/10/2016. respectivamente. A

19 representantc da Ordem dos Advogados do Brasil - OABIDF, Janine Massuda. sugcriu

20 alguns pequenos ajustes de redação à Ata da lO' Reunião da Câmara Técnica. acatados pelo

21 pleno e, cm seguida. as atas foram aprovadas por unanimidade. Na sequência passou ao

22 Subitcm IA. Apresentacão da dissertacão de mcstrado do Conselheiro Francisco das Chagas

23 Leitão. representantc da Agência de Fiscalizacão do Distrito Federal - AGEFIS. que inicou a

24 apresentação pesquisa realizada junto à Universidade de Brasília - UNB, no período de 200 I

25 a 2003. em nível de mestrado. com orientação da professora Silvia Fisher. Ressaltou que o

26 principal instrumento utilizado na pesquisa foi um inventário de todas as plantas urbanísticas

27 localizadas em relação ao período de 1957 a 1964 e apresentou como pontos importantes: I)
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28 Principal preocupação da pesquisa: o que é o projeto original definitivo de Brasília; 2) por

29 sugestão do júri, todo o conjunto foi deslocado para mais próximo do Lago Paranoá, a leste;

30 3) houve ampliação das áreas residenciais. com a introdução das faixas 400 e 700; 4) houve

31 ampliação dos setores de residências individuais, Lago Sul e Lago Norte; 5) criação de faixa

32 de grandes áreas para uso institucional a leste e a oeste do Plano, as quadras 600 c 900; 6)

33 ampliação do centro urbano, que na proposta de 1957 não havia Setor Médico Hospitalar,

34 nem o Setor de Rádio e TV e nem quadras de final 1: 7) expansão dos setores bancários; 8)

35 modificações de assimetrias no projeto da Asa Norte, em relação ao projeto da Asa Sul.

36 Esclareceu que no decorrer da pesquisa, localizou quatro plantas para o conjunto do Plano

37 Piloto, correspondendo a quatro momentos históricos distintos: a) planta apresentada no

38 concurso; b) planta publicada no jornal Correio Brasiliense, Brasília 40 Anos; c) planta

39 publicada no livro do Ivis Broan, autor da principal história da arquitetura moderna brasileira;

40 d) planta publicada no livro do Manfredo Tafuri. datada de 1957. Enfatizou que ao examinar

41 tais plantas, conseguiu estabelecer ligação entre elas: na planta do Ivis Broan, chamada de

42 Plano Definitivo, consta as quadras 400 e 700; e as quadras 900 possuem algumas ocupações

43 ainda não ostensivas; e ainda não havia as quadras 600: não existia o parcelamento do Setor

44 de Clubes ao longo do lago. Na planta de 1960, já contempla as alterações mais relevantes do

45 Plano Piloto, já constam as quadras 600, as quadras 900 ostensivamente desenhadas.

46 Observou que entre 1957 e 1960, houve um processo de inserção de alterações no projeto

47 global, que não aconteceu em um único momento, mas Sim, um processo paulatino de

48 modificações. Informou que um dos aspectos analisados foi o diálogo com os planos de

49 infraestrutura. Algumas alterações ao projeto do Lúcio Costa: I) introdução de lote específico

50 para supermercado, em resposta ao sistema de abastecimento; 2) introdução de Escola Parque,

51 que era Escola Secundária, alterando a unidade de vizinhança, e mudando a Escola

52 Secundária para as quadras 900; 3) plano hospitalar que não foi feito de maneira ostensiva.

53 Explicou que as plantas foram colocadas no sistema de georeferenciamento, podendo

54 observar cronologicamente como a cidade foi projetada: A) 1957. primeiro ano após o

55 concurso - praticamente havia as superquadras. dada a urgência em prover habitação para

56 quem estava chegando: e o ccntro histórico do poder, Esplanada dos Ministérios e Praça dos
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Três Poderes; B) a partir de 1958 - continua a ênfase ao que já estava implantado, cria-se o

Setor de Embaixada, surgindo também alguns projetos para o centro urbano; C) em 1959 _

diminui a proporção das superquadras. em relação aos demais, e começa o processo de

expansão do centro urbano, surge a questão da população de projetos de Brasília, os 500 mil

habitantes; O) em 1960 - começam as superquadras da Asa Norte e o Cruzeiro Velho; E) em

1961 - saída de Juscelino Kubitscheck, houve muita especulação a respeito da continuidade

ou não do projeto de Brasília, não havendo avanços. também houve muita conturbação

política; F) em 1962 - surge o primeiro projeto para a UNB, de Oscar Niemeyer, e, também. o

projeto de parcelamento definitivo dos setores de grandes áreas; G) em 1963 - surge o

primeiro projeto do Lúcio Costa para a UNB e os setores de áreas isoladas; H) em 1964 _

começam a surgir projetos alterando o próprio plano do Lúcio Costa, coisas que já estavam

implantadas na Asa Sul, passam a ser implantadas de forma distinta na Asa NOIte, por

exemplo, o Comércio Local Norte. Explicou que conseguiu identificar que haviam duas

equipes trabalhando simultaneamente no desenvolvimento do projeto: uma que ficava no Rio

de Janeiro. supervisionada pelo Lúcio Costa, mas chefiada pelo Engenheiro Augusto

Guimarães, que se ocupava no desenvolvimento do projeto como um todo; e outra equipe em

Brasília. do Oscar Niemeyer. responsável pelos projetos de arquitetura, mas também, pelo

desenvolvimento de alguns setores da cidade. Houve também muitas contribuições de

profissionais, tais como: Nauro Esteves, Glauco Campello, Sérgio Porto. Maria Elisa Costa,

Italo Campofiorito, Adeildo Viegas. dentre outros. Do ponto de vista das grandes vias, tem a

EPIA, a ferroviária, e todo o conjunto urbano foi trazido para mais perto do Lago Paranoá; o

Eixo Monumental foi artificialmente estendido para uma área que não tem o mesmo conteúdo

e funções simbólicas do restante do Eixo. Destacou outros pontos da pesquisa: I) não estava

desenhada a ligação unindo a via W3 Sul e a W3 Norte. que foi feita posteriormente na

década de 70; 2) alterações na planta do Setor Cultural. coisas que eram para ser provisórias

terminaram ficando definitivas. por exemplo, o acesso provisório de caminhões; 3) duas

variações na Esplanada dos Ministérios: na planta de 1957, Lúcio Costa projetou os

ministérios militares, formando uma praça autônoma, mas a ideia foi abandonada no decorrer

do projeto; os ministérios seriam interligados por uma galeria. uma passarela, sombreando e

-'tS
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86 dando condições de urbanidade, mas não se concretizou. Ponderou que na pesquisa houve

87 descompasso e tensões entre as duas equipes que projetaram a cidade, principalmente no

88 momento em que a Novacap precisava construir casas para os próprios funcionários; várias

89 plantas para as mesmas superquadras, onde a equipe do Rio de Janeiro desenvolvia as plantas

90 mais uniformizadas, criando uma espécie de um carimbo para replicar alternadamente;

91 enquanto que a equipe que ficava em Brasília desenvolvia projetos mais diferenciados, não se

92 preocupando muito com a uniformização das superquadras. Informou que para a realização da

93 referida dissertação utilizou fontes documentais, e que as reuniu em quatro grupos principais:

94 a) as modificações sugeridas pelo júri; b) as modificações diretamente vinculadas ao próprio

95 processo de transferência da capital, garantindo a transferência das embaixadas, dos poderes;

96 c) as modificações decorrentes da adaptação aos planos setoriais; d) categorias decorrentes de

97 pós-ocupação. Informou que o estudo está publicado no livro do professor Aldo Paviani,

98 sobre os 50 anos de Brasília. Ressaltou que um dos pontos lamentáveis no desenvolvimento

99 da pesquisa foi a morte do Dl'. Augusto Guimarães, pois estava escrevendo suas memórias da

100 construção da cidade. Neste momento, o Secretário Thiago Teixeira de Andrade, se ausentou

101 da reunião e a coordenação dos trabalhos ficou a cargo do Subsecretário de Política e

102 Planejamento - SUPLAN, da Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação _

103 SEGETH, Vicente Correia Lima Neto, que agradeceu o eonselheiro pela apresentação e, na

104 sequência, franqueou a palavra ao pleno para considerações e debates. O representante do

105 Instituto de Arquitetos do Brasil - IAB/DF , José Carlos Cordova Coutinho, agradeceu e

106 parabenizou a apresentação. I) Esclareceu que teve a oportunidade de acompanhar uma fase

107 da implantação do projeto. começando pelo concurso. 2) Lembrou que há um nome

108 importante na concepção paisagística de Brasília, esquecido pela história, Auguste François

109 Marie Glaziou, que também, deveria constar nos registros históricos da cidade. bem como o

110 nome de Miltom Ramos, responsável pela beleza do Itamaraty, dentre outros, e que nesse

111 processo. muitos colaboradores foram injustiçados e esquecidos. 3) Esclareceu que quanto ao

112 número de 500 mil habitantes para Brasília, nasceu de uma consulta feita por um dos

113 concorrentes ao concurso, que consultou à comissão organizadora, especulando qual seria o

114 número desejado para a população. Ao que a comissão respondeu que seria 500 mil
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115 habitantes. 4) Enfatizou que quem cuidava da arquitetura era o Oscar Niemeyer, e quem

116 cuidava do urbanismo era o Dr. Augusto Guimarães. A representante do Instituto Histórico e

117 Geográfico do Distrito Federal - IHG/DF, Vera Lúcia Ferreira Ramos, esclareceu: I) que

118 em relação às quadras 600, 700 e 900, quando iniciou a construção da cidade, chegaram para

119 Israel Pinheiro filas das pessoas pedindo áreas para instalar os colégios e as instituições e,

120 portanto, as quadras 600 e 900 foram criadas como grandes áreas, concomitante com as 700:

121 2) que a W3 Norte é diferente da W3 Sul, porque na W3 Sul é o setor Comércio Residencial

122 Sul - CRS, e na W3 Norte virou o Setor de Edifícios Públicos Norte - SEP Norte, não sendo a

123 mesma tipologia: 3) afirmou que não tem dúvidas de que as escalas precisam ser mantidas,

124 pois fazem parte do plano urbanístico original e estão definidas na legislação de proteção, mas

125 podemos amadurecer a questão quanto aos setores criados posteriormente, sobre a pertinência

126 ou não de encaixá-los em alguma escala. O Subsecretário, Vicente Correia Lima Neto,

127 enfatizou que a apresentação veio da discussão em relação ao que seria a Brasília original do

128 projeto. Questionou como ficaria a situação do Cruzeiro Velho, na lógica da classificação, da

129 delimitação, e se deveria ser mantido corno elemento primordial e desejável de ser preservado

130 na mesma escala que o Eixo Monumental e as Superquadras. O Conselheiro Francisco das

131 Chagas Leitão explicou que o Cruzeiro Velho tem a particularidade por ter sido

132 contemporâneo, e também o fato de ser projeto do próprio Lúcio Costa, porém, considera que

133 deveria estar numa segunda camada de interesse subsidiário. Ponderou que sua preocupação

134 com relação a algumas faixas dentro dos setores de grandes árcas, pois considera ter menos

135 coerência com a proposta original. Portanto, não colocaria as faixas 600 e 900 corno

136 determinantes, e que as 700 têm certa coerência com a proposta. A representante do Instituto

137 Histórico e Geográfico do Distrito Federal - IHGIDF, Vera Lúcia Ferreira Ramos,

138 ponderou que as superquadras 600 e 900 estão contempladas no documento Brasília

139 revisitada, sendo anexo da portaria e, portanto, está pacificado e são tão importantes quanto às

140 quadras 700. O Subsecretário, Vicente Correia Lima Neto, esclareceu que o objetivo é tentar

141 estabelecer o que é relevante, e que dentro da lógica de complementar e determinante à escala

142 base, as quadras 600 e 900, estariam no mesmo nível que a do Cruzeiro. Ponderou que a ideia

143 é discutir a espacialização das escalas, se será continuado ou não, principalmente tendo em
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consideração a Portaria 166, e a possibilidade de expandir um pouco o critério de

determinante e complementar, mas num nível de preservação em relação ao projeto original,

ao tombamento de 1987. A representante da Secretaria de Estado de Cultura do Distrito

Federal, Beatriz Coroa do Couto, enfatizou que a discussão das escalas foi iniciada nos

trabalhos do Grupo I e se entendcu a razão do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico

Nacional - IPHAN não espacializar as escalas, pois se depara com a situação de que ou falta

escala, ou precisa construir semânticas, que depois fica complicado de justificar, como por

exemplo, atrás do Palácio do Buriti está como residencial, complementar a residencial; e que

foi discutido de não permitir o uso residencial. Considerou ser complicado explicar para

alguém que tem uma área residencial, dc não admitir o uso residencial. Ponderou que ou se

começa a ter uma escala complementar criando outros parâmetros, ou haverá situações

impossíveis de explicar. E que neste caso faria mais sentido colocar como escala

complementar a monumental, do que complementar a residencial. Outro exemplo é que o

Memorial JK e o Memorial dos Povos Indígenas não podem ser colocados com a mesma

gradação. Destacou ainda, que essa questão incomoda de fato, por exemplo, olhar para o Setor

Militar Urbano, e dizer que é escala bucólica. O Subsecretário, Vicente Correia Lima Neto,

ressaltou que ou se altera o conceito do que configura a escala residencial original,

necessariamente, configurando o conceito do que seria o complementar. No Projeto de Lei

atual, o resultado de estar numa escala residencial ou determinante ainda não está claro. O

representante da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Distrito federal _

FECOMÉRCIOIDF, Mateus Leandro de Oliveira, ressaltou que se preocupa com a questão

jurídica, pois quando se insere determinada área numa escala, os atributos, as características

geram uma série de argumentações para o futuro, tanto positivas quanto negativas, e que são

perigosas. E que uma sugestão seria não chamar de escala, e trabalhar outro tipo de

nomenclatura, pois chamar de escala, ainda que complementar, traz uma carga forte que gera

essas situações. O Subsecretário, Vicente Correia Lima Neto, propôs que a espacialização

das esealas deve ser feita em cima de alguns critérios e que o grau complementar deve levar

em conta os elementos fundamentais que configuram a escala residencial em outro lugar que

não seja na Superquadra, eriando, assim, uma nova categoria. A representante da Ordem dos
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173 Advogados do Brasil - OAB/DF, Janine Massuda, enfatizou que precIsa ficar clara a

174 distinção do que é escala, pois não é eficaz ficar definindo o que é dcterminante ou não, sem

175 antes fazer o corte. O Subsecretário, Vicente Correia Lima Neto, explicou que pode partir de

176 uma espacialização para definir o grau de preservação, e o que for complementar terá nível 2,

177 nível 3 ou nível geral. Mas que precisa fazer referência ao elemento de preservação, nas

178 PURPs. O representante do Sindicato da Industria da Construção Civil do Distrito federal _

179 SINDUSCON/DF, João Gilberto de Carvalho Accioly, sugeriu definir zona de preservação

180 primária, secundária e terciária, em que na zona primária seriam incluídas as áreas

181 identificando as escalas; na secundária e terciária já não se trataria a questão de escala. O

182 Subsecretário, Vicente Correia Lima Neto, ponderou que a sugestão precisa ser exercitada.

183 E que o exercício também é pactuar que isso é uma inovação do Plano de Preservação, ou

184 partir de uma segunda linha. o que for definido como escala seria o nível maior de

185 preservação. e a partir disso ter outras hierarquias. Esclareceu que os setores têm funções

186 específicas, mas nas escalas não, e da maneira como estão sendo construídas acabam sendo o

187 elo de ligação entre diversos setores, com características diferentes. O representallle do

188 Instituto de Arquitetos do Brasil - IAB/DF, José Carlos Cordova Coutinho, chamou a

189 atenção para o fato da imprecisão de certos conceitos das escalas de Lúcio Costa. Reforçou

190 que é confuso o conceito de escalas, principalmente, a bucólica, e que há a necessidade de

191 novas fornlas de trabalhar com o conceito de zona. pois teria uma base mais concreta, dando

192 mais flexibilidade. permitindo que outras áreas, que não só aquelas exclusivas do avião,

193 sejam, também, merecedoras de proteção. A servidora da SEGETH, Josiana Aguiar

194 \Vanderley, lembrou de uma pesquisa de mestrado do senhor Tiago Perpétuo, que trata da

195 questão do tombamento da cidade, e que inicialmente a ideia era preservar o avião, e todo o

196 resto seria área de entorno. Enfatizou que seria interessante dizer quais elementos

197 morfológicos se deseja preservar, do que se prender tanto à escala. O representante do

198 Sindicato da Industria da Construção Civil do Distrito federal - SINDUSCON/DF, João

199 Gilberto de Carvalho Accioly, reforçou que o ideal seria restringir à área do avião e escalas.

200 O representante da Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP, Giuliano Penatti,

201 concordou com a questão de preservar o avião, o que for original e essencial de ser

~ 7
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202 preservado, e estabelecer alguns critérios para não desvirtuar aquilo que deve ser preservado,

203 e não estabelecer novos critérios para tentar justificar certa preservação. O representante da

204 Agência de Fiscalização do Distrito Federal - AGEFIS, Francisco das Chagas Leitão,

205 pontuou que acredita que todos esses conceitos sobre escalas deveriam ser recepcionados pelo

206 PPCUB nos instrumentos legais, textualmente. Apontar quais são os componentes

207 importantes ou determinantes da escala bucólica, da escala monumental, e eventualmente até

208 abrigar o conjunto do Quartel General do exército, como elemento determinante da escala

209 monumental, porém sem transformar no mapa. Ainda, colocar os conceitos de cada escala nas

210 planilhas relativas a cada setor, não trabalhar as planilhas baseadas no conceito de escala.

211 Esclareceu que pelo PPCUB. as quadras 900 terão mudanças de uso, podendo legalizar o uso

212 residencial, e que poderão ser parcelados os lotes, admitindo desmembramentos, então não

213 poderá ser determinante; o que não acontece para as quadras 600, que tais mudanças não estão

214 sendo previstas. O Subsecretário, Vicente Correia Lima Neto, ficou de apresentar na

215 próxima reunião, o resultado de dois exercícios: o primeiro, a proposta de detalhar o que seria

216 complementar, considerando o contexto, a espacialização das escalas, mas, também, da

217 extensão desse contexto numa categoria à parte; o segundo exercício seria esquecer a

218 espacialização como elemento de fundo, e fazer os graus de preservação. Ainda, de elaborar

219 uma proposta de zoneamento diferente da prevista, complementando a noção de escala, com

220 um nível maior de detalhamento, ou deixando a escala de diretriz. de caracterização e

221 propondo o zoneamento em cima de uma hierarquia de preservação. Informou que a audiência

222 pública do PPCUB não acontecerá em dezembro, em razão da indisponibilidade de espaço

223 adequado para realização do evento. A referida audiência será realizada em fevereiro de 2017.

224 Ressaltou que a Minuta será encaminhada à Câmara Legislativa ainda no primeiro semestre

225 de 2017. Item 3. Encerramento. Esgotada a pauta do dia, o Subsecretário, Vicente Correia

226 Lima Neto, encerrou a reunião agradecendo a presença de todos. A próxima reunião ficou

227 agendada para o dia 15 de dezembro, no período da tarde.

THIAGO TE~X 'IRAkAN~
Secretário de Estado

SEGETH
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