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ATA DA 1S" REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DO PLANO DE PRESERVAÇÃO
DO CON.JUNTO URBANISTICO - PPCUB

Às quatorze horas e trinta minutosl do décimo dia do mês de abril do ano de dois mil e
1 '

dezessete, no SCS, Quadra 06, Bloco A, 2° Andar" Salda de Reuniões - Edificio Sede da
I

SEGETH, foi aberta aIS" 'ReUnião do Grupo do Plano de Preservação do Conjunto'
t • 1 I I . I

.Urbanistico - PPCUB pelo Subsecretário de' Politicas' e; Planejamento Urbano - I

, '\ ,~\
SUPLAN/SEGETH, Vicente Correia, Lima Net,o, e contando com 11 a presença dos

, ' I
representantes da .sociedade civil do CONPLAN 'e do CCPPTM, instituida por meio da

Portaria n° 59; de 30/0712016, berl1~como do Grupo de Trabalho da Subsecretaria de de

Politicas e Planejamento Urbano ~SUPLAN/SEG~TH, Ana Carolina Ca~uto Coelho, Vera
I

Maria. M, dos Santos Gamarski; Josiana Aguiar Wanderley, Débora Heloisa A. Luminate,

Julyaria Sarigaleti Pinheiro; Cristiano'Portilho, Rosangela Diniz Noblat e Simone Rose Malty,

através da Portaria n° 15, de 23/02/2016, A lista de presença encontra-se relacionada ao final

desta Ata, para deliberar sobre os 'assuntos constantes da pauta a seguir transcrita: I, Ordem

do dia: 1.1. Abertura dos trabalhos; 1.2, Informes; 1.3. Apresentação da proposta de

espacialização/!,'fau de preservação;' IA, Cronograma de apresentação dos projetos de,
concessão em desenvolvimento nb âmbito do Governo do Distrito Federal. 2, Assuntos

Gerais, 3, Encerramento. O Subsecretário Vicente Correia Lima Neto iniciou os trabalhos,

informando da ausência do Secretário Thiago Teixeira de Andrade e do Secretário Adjunto

Luiz Otavio Alves Rodrigues, por estarem participando respectivamente de reunião com o

Governador e agenda externa, Em seguida passou ao Subi tem 1.3, Apresentacão da proposta

de espacialização/grau de preservação; 1A, Fez um panorama do que foi discutido nas duas

últimas reuniões: 1) Em relação à 'proposta de espacialização das escalas e dos !,'faus de

preservação, Esclareceu que na última reunião ficou de apresentar uma proposta, no sentido

da linha seguida, mais C0l11 dois' pontos importantes, levantados pela conselheiras Tânia

Battella de Siqueira e Vera Lúcia Ferreira Ramos, com relação à Portaria 314 e o projeto de

Lúcio Costa, 2) Explicou' que foi .feito um exercicio no âmbito da secretaria, com a

participação do senhor Francisc'o das Chagas Leitão, exatamente para qualificar melhor a
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27 planilha dos valores atribui dos aos critérios de preservação. 3) Informou que o conteúdo

28 apresentado na presente reunião já é uma proposta, e que não se chegará a uma proposta de

29 espacialização _para todo território, atribuindo valor de escala às áreas onde não foram
I

30 originariamente delimitadas. 4) Esclareceu que a ideia é no sentido de resgatar um pouco o

31 instrumento de preservação, tanto a Portaria 314, quanto o Decreto 10.890 e a Portaria 166. 5)

32 Leinbrou que' outro ponto tambérn destacado pelas conselheiras Tânia Battella de Siqueira e

33 'V era Lúcia Ferreira Ramos' foi com relação ao objeto de tombamento, que isso realmente não

34 estava claro no Plario de Preservação. Em nenhum momento do texto da Lei estava explicito o

35. 'que era o objeto de tombamento, sempre se fazia remissão às escalas de preservação. 6) E na

36 ; . 'proposta de delimitação do objeto de tombamento, delimitação das escalas e dos critérios de

37 _preservação, e não dos graus," estava-se vinculando muito à nonna vigente. 7) Ressaltou que

.38 tantóa delimitação do objeto de tombamento, quanto a delimitação das escalas, segue-se o

39 que está na legi~lação. 8) .Explicóu que na proposta anterior, em que os critérios de

40 preservação eram com base nos graus de preservação, delimitados meramente pelo seu valor

41 histórico, amplia-se um' pouco o escopo do entendimcnto, não considerando o aspecto

42 . cronológico, e sim: histórico, morfológico e da paisagem. 9) Enfatizou que foi agregado outro

43 elemento, muito em função das discussões, um ponto que a professora Maria Emilia Bastos

44 . Stenzel frisou, que é com relação ao valor arquitetônico de alguns setores da cidade. Então

45 além dos trés critérios.foram incorporados o valor do conjunto arquitetônico que determinado

46 setor engloba. lO) Explicou que a senhora Vera Maria Melillo Gamarski, Dipre/Suplan

47 identificou na tese da senhoraVera' Bona, que também faz uma análise da escala residencial

48 de Brasilia, um exercício muito próximo ao que estava sendo feito, a saber: A) O exercício era

49 muito no sentidó de dá valor a determinados elementos do território. trabalhando isso em uma

50 nota, e a partir da gradação dos elementos que compõem detenninada escala, ela define o seu

51 grau de preservação. B) Explicou que após análise com relação à espacialização, o exercício

.. 52 do poder público foi na espacialização. na delimitação do objeto de tombamento - e na revisão

53' 'foi feito todo o trabalho histórico de resgatar o estudo do GT Brasilia, deixando claro que não

54 há um consenso. pois o GT Brasília buscava uma preservação mais dinâmica. C) Sugeriu uma

55 espacialização das escalas, imputandó um valor à escala residencial em outra área que não é

56 excltisivamente aquela delimitada pela P0I1aria 314 ou o Decreto 829. 11) Esclareceu que
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57 outro Grupo Técnico e pelo IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional,

58 onde também observa-se que foi utilizado a zona de amortecimento e dividindo em duas: uma

59 voltada para a margem oeste, uma subárea B; e uma subárea C, que faz exatamente o entorno,

60 até chegar no limito das manchas A e B do Brasilia Revisitada. 12) Explicou que quanto ao

61 mérito do trabalho, foi proposto analisar a escala residencial, e esta destaca alguns elementos,

62 - alguns territórios de análises: as superquadras - 100, 200, 300, 400, 700, 900, Cruzeiro Novo,

63 Cruzeiro Velho e Candangolândia. A análise é feita com base na concepção original, na'

.64 .. localização do 'setor.no território; com relação à caracterização morfológica, com comparativo

65 com os elementos determinantes do movimento moderno, de forma que guardando elementos

66 que indica a representação, dá um valor que qualifica o espaço. 13) Definiu as escalas: a) .

67' Residencial - são as asas; b) Gregária - é o centro do Eixo; c) Monumental - vai até a praça'

68 municipal, não incorporando o Eixo Monumental Oeste; d) Bucólica - é a base, tudo que não

69 éresidenciàl. 14) Explicou q1.je'i\presença dos mapas no projeto é justamente para explicitar a

70 definição de todas as escalas. 15) Enfatizou que uma preocupação, que terá que conversar'

71 muito com o IPHAN, é qui: a.Portaria 166 complementa e detalha a Portaria 314. E nesse

72 detalhamento, já está fazendo modificações no art. 9°, que a princípio toda a intenção de

73 reparcelar está sendo tratada mi Portaria 166. Esclareceu que vale o que está estabelecido nas

74 portarias e nos decretos anteriores, e o PPCUB vem mais qualificando e detalhando. 16)

75 Quanto aos critérios, explicou: A) o Icritério anterior falava que o grau de preservação era

76 definido a partir do conceito cronológico. Em que o que se preserva é o bem tombado e a

77 interação entre as 4 escalas. Ressaltou que a Portaria 166 abre a possibilidade das áreas serem'

78 requalificadas e serem adei1sada~. B) .Outro ponto que acabou levando à revisão da proposta

79 da criação do indicador sintético. de preservação foi o fato que ao fazer uma análise, seja do

80 aspecto morfológico, paisagístico, a análise por si tem valor. Que parte de uma lógica de

81 graus de preservação para UT\1alógica de critérios de preservação, seja no aspecto

82 morfológico, paisagistico, histórico e arquitetônico. Explicou que o Parque da cidade não

83 .comparece no projeto originql, Irias elc tcm um valor simbólico para a cidade, independente"

84 de que momento ele foi construícjo. ,C) Um ponto importante, mas menos valorizado, por

'85 exemplo: setor municipàl, setor,de garagens oficiais, SIG, o próprio Sudeste, Noroeste, Setor

86. Telminal Norte,' Setor Hospita!ar Local Norte e Sul. D) No aspecto morfológico se começa a
3ev
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87 ter um destaque maior porque entra um pouco da qualidade do espaço urbano. E) Quanto ao

88 critério da paisagem, explicou que tem uma relação muito grande com a Escala Bucólica e,

89 principalmente com os outros instrumentos de preservação, destacando toda a parte do projeto

90 original, em direção ao leste, amortecido pelos dois pulmões, que no caso: o Parque Burle

91 Marx e o Parque Ana Lídia, limitando pela EPIA. E o critério anterior era o que está a Oeste,

92 não tem um peso muito grande na-paisagem urbana configurada pelo projeto original. F)

. 93 Esclareceu' que há uma camada que' se sobrepõe, que é uma camada onde vão estar mapeados

94 ',todos os lotes, as edificações que tem um valor arquitetônico, representativo do movimento

95 inoderno, será incorporado dentro do plano. G) Esclareceu que se parte agora de uma

, 96 estratégia de sobreposição, em que o bem tombado e as escalas comparecem em conjunto

97 com os critérios de preservação, mas elas não se somam, elas se complementam. E a intenção'

.. 98 é que todo esse processo de delimitação dos critérios de preservação delimite, o que deve

99, passar, pela intervenção, e qual a' intervenção necessária em termos dos 4 critérios. H)

100 ExplicoU que havia uma sessão do conjunto urbanistico tombado, em que partia de um'

101 trabalho que definia os elementos que configuram o conjunto urbano, partindo para a

102 delimitação das escalas e para uma delimitação dos graus de preservação. I) Explicou que será

103 criada uma sessão, que trata do conjunto, deixando claro o que é o objeto de tombamento;'

104 também será feita uma remissão à Portaria 314, criando um anexo das escalas para fins

105 didáticos. E na hora que tratar dos graus de preservação, será trabalhado os critérios de

106 preservação, não entrando no mérito do nível de julgamento de valor do que é mais ou menos

.. _107 importante. J) Explicou que a PURP sai de numa lógica meramente de vinculação à escala

108 residencial, no conceito de extnipolação, e de numa categoria meramente cronológica, indo a

109 uma categoria quiJlificada em relação ao critério de preservação, e a delimitação tanto do

110 objeto de tombamento, o que diz respeito às escalas na sua interação e no objeto tombado. 17)

111 Finalizou informando que o momento agora é de discussão no âmbito da Câmara Técnica. 18)

112 Infonnou que a planilha já foi disponibilizada. 19) Explicou que a intenção agora é de'

113 -reapresentar para equilibrar, verificar se os valores atribuídos são coerentes, scndo o exercício

114 que todos podem fazer; c o detalhamento do texto estará vinculado aos 4 critérios. Em seguida'

115 a palavra foi abe11a para os debates. 'A senhora .Josiana Aguiar Wanderley, Coordenação de

'116 Preservação D1GEB/SUPLAN ressaltou que lhe incomoda vê as quadras 700 no mesmo grau
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117 das superquadras, pois o fato das 700 ter alcançado um nivel de irregularidade em que se

118 encontra hoje, é um indicativo para a população, do seu sigmificado para a cidade. Afirmou

119 que considera as superquadras, juntamente com o comércio local muito importantes e, que

120 portanto, preservá-Ias é mais importante ainda. O senhor Francisco das Chagas Leitão,

121 Agência de Fiscalização do Distrito Federal- AGEFIS corroborou com a fala da conselheira

122 Josiana Aguiar Wanderley, 'e falando pela Agefis, informou que recentemente foi feita uma

123 operação, e o resumo é que as pessoas estão fechando as pousadas das 700 ~ uma reflexão

124 mas do ponto de vista funcional,~ ,as pousadas e pensões das quadras 700 estão sendo

125 removidas. O senhor José Carlos" Coutinho, Instituto de Arquitetos do Brasil - IABIDF

126 ponderou que honestamente ainda não tem opinião definida, pois considera o trabalho ser de

.. 127' alta complexidade e cheio de superposições, pois suscita controvérsia quanto aos conceitos,

128 critérios e hierarquizações propostas no trabalho, sendo preciso sofrer um processo de

129 ;matUração para se ch,egar à uma conclusão. Ponderou que a impressão é de que o instrumento

130 produzido estará sempre sujeito às interpretações. E que o princípio básico do presente

131 documento teria de ser simples e de fácil entendimento, até pelos leigos. Enfatizou que

132 prefere falar no termo "proteção" a falar" tombamento", Mas elogiou a seriedade e esforços

133 investidos nos trabalhos, pois obriga a uma reflexão mais profunda. O Subsecretário Vicente

134 Correia Lima Neto ressaltou que realmente não estava tão claro o objeto de tombamento no

135 Plano de Preservação, e que o esforço no processo de construção foi justamente clarificar o

136 que é o objeto toinbado. O senhor Francisco das Chagas Leitão sugeriu comparar o mapa

137 síntese das quatro variáveis,' com o mapa da portaria do IPHAN, até corroborando com a

138 preocupação do conselheiro Coutinho, por entender que o instrumento local não pode

139 distanciar muíto do federal;pois'pode criar mais confusão de interpretação. Sugeriu ainda que

140 haja mais oficinas para aparar possiveis arestas de divergências entre os mapas. O que foi

141 acatado, e ao que o senhor o Subsecretário Vicente Corrcia Lima Neto explicou que o que

142 existirá será-um conjunto de'mapas'que alimentará a planilha, em termos de critérios dc

143 preservação. Complementou dizendo que com a Portaria 166, haverá agora uma dependência,

144 no sentido do que pode' ou não ser,alterado na Escala Bucólica, pois o Plano de Preservação

'145 as~ume que o bem tombadojá está definido, e é para ser preservado, A senhora Aline Nunes

146 da Rocha Serejo, Arquiteta. da Administração do Cruzeiro, ponderou que assim como as
5
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quadras 700, é sabido que principalmente as áreas residenciais do Cruzeiro Novo estão muito

desvirtuadas, no sentido de ocupação de áreas públicas lindeiras aos lotes residenciais.

Colocou a preocupação em atrelar um valor ao Cruzeiro, comparado à superquadra, pois hoje

já existe a presente situação que é a ocupação de área pública lindeira aos lotes residenciais. O

Subsecretário Vicente Correia Lima Neto ponderou que a leitura não pode ser

exclusivamente uma coisa do que é ou não tombado. E ao olhar os complementos, por

exemplo, o Cruzeiro tem valor histórico, com valor morfológico de configuração e também

tem o valor da paisagem. Explicou que o grau de preservação gera uma interpretação

equivocada, que enquadra no mesmo nivel de preservação de uma superquadra. O senhor

Francisco das Chagas Leitão enfatizou que não necessariamente a questão tem a ver com o

tombamento. E que a' imprensa termina fazendo com que a sociedade entenda o tombamento

158 _-de uma forma muito restrita, negativa, coercitiva, enxergando apenas pelos aspectos negativos

159' da preservação, que .não pode invadir área pública por estar em área tombada - e a questão

160 não é essa - não pode invadir área pública por simplesmente ser área pública - o espaço

161 público não pode ser apropriado por particulares, principalmente sem pagamento, sem

162 compras, sem instrumento. Ressaltou que os limites e as condições para que o espaço público

163 - possa vir a ser usado por. particulares precisa ser mais debatido pela sociedade. A senhora

'164 Aline E. Lang, Secretaria das Cidades questionou se existem premissas de estabelecer

165 critérios para regularização das ocupações existentes, ou se cai por terra - e por conta do grau

166 elevado, não se fará. O Subsecretário Vicente Correia Lima Neto lembrou que no caso

167 .. exposto não é grau, pois não há mais grau de preservação. Ressaltou que possivelmente na

168 hora em que for tratar os instrumentos de concessão de área pública, será necessário envolver

169 o órgão de preservação federal, pois precisará passar por amplo debate de discussão. O senhor

170 Rogério Markiewicz parabenizou à equipe, pois se considera até avaliado, no sentido de

171 como foi conseguido pegar conceitos e valores e transfonnar de uma maneira clara e

172 éartcsiana, subsidiando critérios de avaliação mais fáceis. Item 2. Assuntos Gerais. O

173 Subsecretário Vjcente Correia Lima Neto relatou de uma solicitação na audiência do.

174 PPCUB, uma apresentação dos projetos de governo que ou tem interferência direta com o

175 conjunto urbano tombado, ou que são alguns projetos de concessão, de manifestação pública

176 de interesse que estão sendo tocados pelo Governo. lnfollnoll que entrou em contato com a
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Terracap, e está se tentando uma possivel agenda, para que a Terracap apresente esses

trabalhos na Câmara Técnica CONPLAN e CCPPTM. Ainda informou que estarão sendo

apresentadas, pela Secretaria de Fazenda, as propostas de PPP do Parque da Cidade, Centro

de Convenções e Interbairros; e no âmbito da Terracap, na diretoria de prospecção de novos

negócios serão apresentados: o Complexo Esportivo, a Saida Norte, e dois outros projetos que

não são no CURE,' mas estão déntro da área do Entorno, que é a Granja do Torto e o Parque

. Biotecnológico. Informou que ainda não conseguiram contato com o Inframérica, para que

apresentem o projeto da proposta da. cidade aeroportuária. O senhor Giuliano Penatti,

'Companhia Irriobiliária de Brasília' - TERRACAP enfatizou que a discussão a respeito das

ocupações de áreas públicas é importante ser feita, mas não só para PPCUB, pois considera

ser uma discussão de ocupação de áreas públicas em geral, inclusive, em relação aos

cercamentos das projeções fora do Plano Piloto. A 'senhora Aline Nunes da Rocha Serejo

'Arquiteta da AçIministração do Cruzeiro chamou a atenção para o problema da falta de

acessibilidade aos blocos dos residenciais do Cruzeiro, por conta das ocupações das grades

em área pública. A senhora Aline E. Lang, Secretaria das Cidades perguntou se as planilhas já

estão fechadas. 'A senhora Ana Carolina Canuto Coelho, Diretoria de Preservação -

DIPRE/SUPLAN respondeu que. ainda é o momento para sugerir e debater. Explicou que o

presente material será disponibilizado no site, no fórum do PPCUB, para maiores debates. O

Subsecretário Vicente Correia Lima Neto infonnou que haverá uma audiência do PPCUB,

em junho, e que até lá to'dos os trabalhos precisam estar consolidados. Ainda informou que na

. próxima 'segunda-feira haverá. outra lfeunião da Câmara Técnica, à tarde; e uma reunião

extraordinária, à noite, para apresentação dos projetos de governo que tratam das PPPs, Item

3. Encerramento. Após amplo dcbate e não havendo mais assuntos a tratar, a reunião foi

encerrada.

;
- - f

VICENTE CORREI LIMA NETO
Subsecretário

SUPLAN/SEGETH
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Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Distrito
federal. CAU/DF

Entidade de Defesa da Política de Regularização
fundiária de Interesse Social; Sindicato e Organilaç:Jo de
Cooperativas do Distrito federal- GeOr

Ordem dos Advogados do Brasil. OAB/DF

Renato Matos Blttencourt

Leonardo Mundim

6 t UniversIdade de BrasiUa. UNB Ricardo Trevisan

7 Fórum das Asso::lações e Entidades Habitacionais do
Distrito Federal e Entorno- FAHEJE/Df

8 Conselho Internacional de Monumentos E Sítios-
ICOMOS

,ASSICCAOI (Associação Dos Servidores Dos Sistemas CAU
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I:b:Governo do Distrito Federal)
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Tânia Battella de Siqueira

José Carlos Coutinho

Jacqueline Castro de Abreu

João Gilberto de Carvalho Accioly

Rogério Markiewicz

Paulo Roberto de Morais Muniz

Sigefredo Nogueira de Vasconcelos

Mateus Leandro de Oliveira

Maria Emília Bastos Stemel

Fabio Paião Correia de Sousa
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Associação de Inquilinos e Moradores do Guará e
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ASSIMG/DF

Associação de Empresas do Mercado Imobiliário do
Distrito Federal- ADEMI/DF

Instituto De Arquitetos Do Brasil - IAB/OF

Associação Civil Rodas da Paz
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6 Federação do Comércio De Bens, Serviços e Turismo do
Distrito Federal- FECOMÉRCIO/OF

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 00
7 Distrito Federa~ CREA/DF

8 Associação das Empresas Do Mercado
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