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ATA DA 15" REUNIÃO DA CÃMARA TÉCNICA DO PLANO DE PRESERVAÇÃO
DO CONJUNTO URBANISTICO DE BRASíLIA - PPCUB

1 Às quatorze horas e trinta minutos do décimo quinto dia do mês de dezembro do ano de dois

2 mil e dezesseis, no SCS, Quadra 06, Bloco A, 2° Andar, Salda de Reuniões - Edifício Sede da

3 SEGETH, foi aberta peta Secretário de Estado da Secretaria de Estado de Gestão do

4 Território e Habitação - SEGETH, Thiago Teixeira de Andrade, a 15' 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 Portaria n° 59, de 30/07/2016 e do grupo de trabalho da SEGETH, através da Portaria n° 15,

8 de 23/02/2016. A lista de presença encontra-se anexa ao final desta Ata, para deliberar sobre

9 os assuntos constantes da pauta a seguir transcrita: 1. Ordem do dia: 1.1. Abertura dos

10 trabalhos; 1.2. Informes; 1.3. Aprovação das Atas da 11', 12' e 13' Reunião da Câmara

11 Técnica, realizada nos dias 24/10/2016, 7/11/2016 e 18/11/2016, respectivamente; IA.

12 Zoneamento do Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília - PPCUB; 2.

13 Assuntos Gerais 3. Encerramento. O Secretário Thiago Teixeira de Andrade iniciou os

14 trabalhos e informou que no sábado, dia 17 de dezembro acontecerá a Audiência Pública da

15 Lei de Uso e Ocupação do Solo - LUOS, com os debates dos mapas e tabelas de uso. Serão

16 realizadas três audiências simultâneas, nos seguintes locais: Taguatinga (Administração

17 Regional); Sobradinho (espaço público ao lado da Administração Regional) e na SEGETH

18 (espaço público). Passou ao Subitem 1.3. Aprovação das Atas da 11'. 12' e 13' Reunião da

19 Câmara Técnica, realizada nos dias 24/10/2016, 7/11/2016 e 18/11/2016. respectivamente. A

20 representante do Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal-IHG/DF, Vera Lúcia

21 Ferreira Ramos, sugeriu pequenas alterações nas atas da 12' e 13' reunião, que foram

22 acatadas pelo pleito, e todas aprovadas por unanimidade. Na sequência passou ao Subitem IA.

23 Zoneamento do Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília - PPCUB. O

24 Subsecretário de Política e Planejamento - SUPLAN, da Secretaria de Estado de Gestão do

25 Território e Habitação - SEGETH, Vicente Correia Lima Neto, ressaltou que a proposta de
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26 zoneamento é em continuidade à proposta do Projeto de Lei Complementar - PLC 78 da

27 espacialização das escalas. E que o exercício é no sentido de tentar compreender as escalas

28 em outras parcelas do território, fazendo uma relação entre o grau de preservação e as escalas.

29 Esclareceu que tudo que é determinante foi delimitado em função, principalmente de um

30 aspecto histórico, e que em função das discussões foi agregado o "incorporado" ao

31 "determinante", e o "complementar" ficou como "complementar", Explicou que as escalas

32 definidas na Portaria 314 está compreendido como escalas determinantes: residencial,

33 bucólica, gregária e monumental, e que há a necessidade de espacializar na proposta do PLC

34 78, o restante do telTitório, criando a escala residencial complementar. Esclareceu ainda, que

35 todo elemento "determinante incorporado" ou foi decorrente do projeto do Plano Piloto de

36 1957, ou incorporado na implantação à época do Plano Piloto; e todo elemento complementar

37 ao tombamento é aquele acrescido ao Plano Piloto entre 1957 e 1990. Como primeira

38 proposta: Enfatizou que nos estudos foi feito uma leitura espacial, confrontando a proposta do

39 zoneamento do PPCUB com a proposta do zoneamento da Maria Elisa, nota de tombamento,

40 A partir da espacialização das esealas observou-se a necessidade de incorporar as escalas na

41 discussão, não o conceito da Portaria 314, que é um conceito vinculado ao espaço, mas de

42 verificar quais seriam os elementos fundamentais que as caracterizam, com a premissa de que

43 o determinante é um dado, o complementar é a extrapolação do conceito que está sendo feito

44 com o exercício; e também vinculando o grau de preservação às escalas especializadas. Como

45 segunda proposta: partir da espaeialização, mas não como instrumento de zoneamento, e sim

46 como forma de estabelecer o bem tombado e os elementos de salvaguarda, em que o

47 zoneamento em si acaba sendo um complemento ao grau da escala, graus de preservação

48 vinculados que determinarão a estratégia de preservação, adensamento e complementação do

49 Plano Piloto. O complementar incorporado aparece como determinante, e o complementar

50 fica como complementar. Como terceira proposta: a referência é a escala como um dado, e o

51 conceito da escala não é algo passível de ser extrapolado, o grau de preservação é classificado

52 não exclusivamente pelo seu aspecto histórico, mas também, pelo morfológico e paisagístico,

53 classificado da seguinte forma: se possui valor histórico receberá nota I; se possui valor
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54 morfológico receberá nota I; se possui valor paisagístico receberá nota I. A classificação é

55 feita para lodos os setores, e tendo todos os condicionantes preenchidos, teria um grau

56 máximo; preenchidos 2 requisitos de 3, teria um grau intermediário B; preenchido I requisito,

57 grau C; e nenhum requisito, grau D. Elementos que configuram as escalas: I) Escala

58 Monumental - a) Eixo monumental retilíneo; b) Canteiro central gramado livre de ocupação

59 no EMO trecho da Esplanada dos Ministérios; c) Canteiro central com ocupação rarefeita no

60 EMO trecho oeste; d) Aplicação da técnica dos terraplenos; e) Área Verde de Proteção e

61 Reserva - AVPR (pano de fundo da PTP); f) Praça dos Três Poderes - PTP; g) Conjunto

62 ordenado da Esplanada dos Ministérios; h) Disposição disciplinada das massas edificadas; i)

63 Pontos de referência vertical do Congresso Nacional no extremo leste, e da TOITede TV no

64 extremo oeste; j) Espaços destinados ao poder público federal e local. 2) Escala Residencial _

65 a) Áreas de Vizinhança; b) Pátio Interno; c) Entrada única; d) Permeabilidade visual; e) Solo

66 livre/franca circulação; f) Edificações sobre pilotis/Projeções; g) Predomínio do Verde; h)

67 Gabarito Uniforme; i) Cinturão Verde nas Superquadras; j) Espaços para atividades de

68 Esporte e Lazer; I) Equipamentos Comunitários; m) Comércio Local. 3) Escala Gregária - a)

69 Centro urbano; b) Cruzamento dos eixos/plataforma rodoviária; c) Diversidade de usos e

70 ocupação; d) Diversidade volumétrica/alturas; e) Convergência e agregação de !luxos; f)

71 Ponto de ligação do CUB às demais Regiões Administrativas. 4) Escala Bucólica - a)

72 Predominância das massas verdes: b) Base teITitorial; c) Elemento de integração entre a

73 paisagem urbana e natural; d) Ocupação rarefeita; e) Horizontalidade da paisagem; f) Baixa

74 densidade; g) Presença do lago Paranoá e sua orla. A servidora da

75 DIPRE/SUPLAN/SEGETH, Lidia Adjuto Botelho. pontuou que um exemplo de contradição

76 foi que Maria Elisa classifica o Setor de Hotéis e Turismo Norte como bucólica

77 complementar, e o setor já consta no próprio relatório do Plano Piloto. O Secretário. Thiago

78 Teixeira de Andrade. ressaltou que considera muito importante e que poderá ser um grande

79 salto qualitativo, inclusive para àquelas questões que a frente comunitária elencou como uma

80 das posturas mais importantes do PPCUB. que é a de restauração ou reconfiguração.

81 "rememória", ou o que poderíamos dizer num caráter mais amplo. Essa classificação, embora
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82 toda a classificação em borda limite seja dura e não contemple algumas considerações mais

83 sofisticadas e refinadas, isso aqui me parece que é o grande passo de novas sínteses que

84 podemos dar como metodologia do PPCUB, ou seja, a partir do reconhecimento do valor

85 morfológico, histórico e paisagístico, as diretrizes para cada área terem essa ponderação, ou

86 seja, onde tem valor histórico a postura de restauro tem que ser maior, onde você determina,

87 por exemplo, um caso da classificação "C", que não tem valor histórico, não tem valor

88 morfológico e tem valor paisagístico. Admitem-se intervenções contemporâneas, não fazendo

89 exatamente um controle da morfologia, mas sim paisagístico. Esclareceu que nesse sentido,

90 mantem as escalas, com suas descrições e classificação com "A", e mantem os graus.

91 Ressaltou que o foco não é necessariamente a determinação do uso, mas o reconhecimento de

92 valor. O representante do Instituto de Arquitetos do Brasil - IABIDF , José Carlos Cordova

93 Coutinho, reeonheceu o grande esforço e a quantidade de trabalho admirável que foi

94 produzida, mas que dada a abundância de novos dados, será necessário um tempo maior para

95 testar eada um dos casos. Questionou até que ponto esse conjunto de dados poderá constituir

96 um instrumento útil, esclarecedor e simplificador das decisões. O Secretário, Thia~o Teixeira

97 de Andrade, esclareceu que a apresentação não está sendo submetida à aprovação, e sim à

98 discussão com debates reais. Explicou que é fato que em algum momento terá de se optar por

99 uma das quatro estratégias, ou entre duas, ou transformação de duas em uma. A representante

100 do Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal-IHGIDF, Vera Lúcia Ferreira

101 Ramos, concordou com o professor Coutinho e manifestou, também, algumas preocupações:

102 a) questionou o porquê do estudo não ter sido feito antes, já que o PPCUB está há oito anos

103 em elaboração; b) ponderou que a quantidade de nomenclaturas e detalhes podem gerar

104 confusão na execução; c) ressaltou que consegue ver dois aspectos: um para ser colocado na

105 lei, e outro para uma cartilha interna da SEGETH para a gestão; d) ressaltou que seria

106 interessante ouvir a professora Emília, pois suas intervenções são valiosas, dado o seu

107 profundo conhecimento; e) explicou que foi presenteada pela Maria Elisa Costa, com as notas

108 de tombamento, em 1999, e que deixou na Diretoria de Preservação; f) lembrou que havia

109 sugerido em reunião, a possibilidade de usar nomenclaturas mais claras, do que determinante
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110 e complementar; g) registrou a preocupação com a diminuição da presença dos membros da

111 sociedade civil nas reuniões, e que talvez um dos motivos seja pelo fato dos encontros não

112 acontecerem em dias fixos; h) chamou a atenção para a quantidade de projetos e obras que

113 estão acontecendo paralelamente ao PPCUB, um exemplo é a Portaria 166, bem como a

114 lnterbairros, a questão do aeroporto, Trevo de Triagem Norte- TTN, da rodoviária

115 interestadual, no prédio do Touring; i) registrou que o Instituto Histórico, juntamente com

116 outras entidades há seis meses solicitou uma audiência com o Governador, mas apesar das

117 insistências, não conseguiram agenda. O Secretário, Thiago Teixeira de Andrade, esclareceu

118 que quanto ao dia das reuniões, houve um pedido da própria sociedade civil, em alternar os

119 dias e até os turnos. Mas que poderá ser feita nova pactuação. Explicou que o grupo está

120 trabalhando no PPCUB, a Secretaria está trabalhando na gestão, e vários outros aspectos estão

121 sendo trabalhados. Ressaltou ainda que a câmara técnica não é um grupo de gestão do CUB,

122 mas um espaço de discussão do Projeto de Lei do PPCUB. Esclareceu que o PPCUB precisa

123 avaliar e pensar o grau de intervenção, ou possível dano ao patrimônio, tratar e endereçar. A

124 servidora da SEGETH, Lidia Adjuto Botelho, esclareceu que foram feitos diversos

125 exercícios, não é a primeira vez, e que foi baseado no trabalho da Maria Elisa, inclusive, na

126 época, ela encaminhou oficialmente a cópia do documento original ao GDF, e como

127 contribuição ao Plano Diretor Local em 1999. Nós partimos dele porque achamos que é um

128 documento válido muito discutido e amadurecido. O Subsecretário de Políticas e

129 Planejamento Urbano - SUPLAN, Vicente Correia Lima Neto, enfatizou que a ideia da

130 apresentação foi no sentido de mostrar o conceito e a metodologia. Com relação à

131 disponibilidade do material, ressaltou que vale a pena fazer um documento explicando o

132 procedimento, a metodologia, o passo a passo para melhor facilitar o entendimento de todos.

133 E após o recesso, um primeiro exercício seria retornar a partir das propostas apresentadas,

134 avaliar a mais coerente, e a partir dai trazer sugestões, por exemplo, da questão da análise

135 histórica. A servidora da DIGEB/SUPLAN/SEGETH, Josiana Aguiar Wanderley, ponderou

136 que apesar de ser iniciante no tema, achou fantástico o trabalho. E que já era algo que vinha

137 sendo feito, mas que agora foi sistematizado de forma clara. E que considera interessante a
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138 questão de listar e sistematizar os elementos que configuram as escalas. A representante do

139 Instituto Histórico e Geográfico do Distrito federal- lHG/DF. Vera Lúcia Ferreira Ramos,

140 acrescentou que a sistematização apresentada é importante, mas reiterou sua preocupação com

141 o esvaziamento e com a morosidade das reuniões que, até o momento, trataram apenas da

142 parte conceitual, restando ainda a maior parte do PPCUB onde estão as questões polêmicas

143 das planilhas. A representante da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB/DF, Janine

144 Massuda, parabenizou pela apresentação e definiu os trabalhos como instigantes. Lembrou

145 que a ponderação feita anteriormente foi exatamente para fazer essa definição e poder

146 avançar. Ressaltou que os trabalhos estão sendo feitos com muita cautela em relação à parte

147 conceitual, mas que essa é uma fase primordial para avançar definitivamente. Concordou com

148 a Conselheira Vera Ramos da importância de definir um dia específico para as reuniões. O

149 representante da Associação de Empresas do Mercado Imobiliário do Distrito Federal-

150 ADEMIIDF, Paulo Roberto de Morais Muniz, parabenizou pelo trabalho e concordou com

151 a Conselheira Vera Ramos, na questão da morosidade, acredita que precisa haver mais

152 intensidade, principalmente no caso do aeroporto. porque está ficando corno terra sem dono.

153 O representante da Agência de Fiscalização do Distrito Federal - AGEFIS, Francisco das

154 Chagas Leitão, corroborou com a questão colocada pela Conselheira Vera Ramos,

155 acrescentando que no caso de projetos que estão sendo trabalhados sem o envolvimento da

156 SEGETH, trazem uma preocupação principal com relação às Parcerias Público-Privadas _

157 PPPs. Registrou que em relação à nova abordagem metodológica e conceitual, de fato requer

158 mais reflexão. Sugeriu alguns ajustes: a) na Escala Residencial - a separação dos fluxos de

159 pedestres e veículos: b) na Escala Gregária - a predominância dos cheios sobre o vazio. O

160 Secretário, Thiago Teixeira de Andrade, esclareceu que o ritmo dos trabalhos pode não ser o

161 desejado, porém, ressalta que foi sugestão da própria Sociedade Civil, que os trabalhos não

162 deveriam ser intensos, e que as cOIsas deveriam acontecer sequencialmente e

163 consecutivamente. Ponderou que, de repente, seja necessário pactuar urna nova metodologia

164 de trabalho e, fez o seguinte encaminhamento: que o mês de janeiro seja para estudar as

165 propostas, propor alternativas e levar para conhecimento dos grupos específicos, e que em
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166 fevereiro. possamos retomar os trahalhos de forma mais sintetizada e consensuada. Ressaltou

167 que nunca foi dada oportunidade de participação como no momento. em que a Sociedade

168 Civil teve a palavra aberta. com ampla participação. juntando a expertise das pessoas físicas

169 altamente qualificadas com a expertise da Sociedade Civil. com muita organização e debates

170 livres. O Subsecretário de Políticas e Planejamento Urbano - SUPLAN. Vicente Correia

171 Lima Neto. enfatizou que vencida essa fase conceitual. não dá para fazer análise das PURPs

172 coletivamente. A dinãmica terá de ser diferente. e que terá uma planilha para referenciar. para

173 que os grupos avaliem e tragam suas considerações. para que sejam trabalhados os destaques.

174 pois são 73 PURPs. A representante do Instituto Histórico e Gcográfico do Distrito Federal-

175 IHG/DF. Vera Lúcia Ferreira Ramos, sugeriu que o grupo técnico faça a revisão. além da

176 triagem das questões dos valores e dos pontos repetitivos e encaminhem aos conselheiros.

177 Passou ao Item 2. Assuntos Gerais: O representante da Agência de Fiscalização do Distrito

178 Federal-AGEFIS. Francisco das Chagas Leitão. informou que houve a reunião do Comitê

179 do Patrimônio Mundial da Unesco. no final de outubro. em que foi feita uma rccomendação.

180 solicitando um relatório de acompanhamento de monitoramento. e constou uma

181 recomendação de lamento por não ter havido a aprovação do PPCUB. o que equivale a uma

182 admoestação. Registrou que solicitaram um cronograma dos próximos passos do PPCUB. O

183 Suhsecretário de Politicas e Planejamento Urbano - SUPLAN. Vicente Correia Lima Neto.

184 ressaltou que no começo de janeiro será encaminhado os trabalhos aos conselheiros. e se

185 houver contribuições. poderão ser enviadas nesse interim. O Secretário. Thiago Teixeira de

186 Andrade. informou que em fevereiro será retomado os trabalhos. bem como uma reunião

187 convocando a Terracap e a Subsecretaria de PPs da Fazenda. para apresentar as propostas

188 dentro da área tombada. Item 3. Encerramento: Não havendo mais assunto a tratar. o

189 Secretário Thiago Teixeira de Andrade encerrou a reunião. agradecendo a presença de todos.

~EkDE~
Secretário de Estado

SEGETH
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VICENTE CO LIMA NETO
Subsecretário da SUPLAN

SEGETH

LÍDIA ADJUTO BOTELHO
DIPRE/ SUPLAN
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