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ATA DA 2' REUNIÃO DA CÃMARA TÉCNICA DO PLANO DE PRESERVAÇÃO
DO CONJUNTO URBANISTICO DE BRASÍLIA - PPCUB

Às quatorze horas e trinta minutos do nono dia do mês de junho do ano de dois mil e

dezesseis, no Setor Comercial Sul - SCS, Quadra 06, Bloco A, 2° andar, sala de reuniões - do

Edifício Sede da SEGETH, foi aberta pelo Secretário de Estado da Secretaria de Gestão do

Território e Habitação - SEGETH, Senhor Thiago Teixeira de Andrade, a 2' Reunião da

Câmara Técnica composta por representantes da sociedade civil do CONPLAN e do

CCPPTM e do grupo de trabalho da Segeth. Este grupo foi instituído por meio de Portaria n°

15, de 23/02/2016. A lista de presença encontra-se anexa ao final desta Ata. A pauta segue

transcrita: I. Ordem do dia: 1.1. Abertura dos trabalhos; 1.2. Informes do Secretário; 1.3.

Continuidade dos trabalhos - Contribuições da Câmara Técnica para discussão das

proposições relativas à elaboração da minuta do Projeto de Lei Complementar que dispõe

sobre o Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília - PPCUB, com o Grupo de

Trabalho instituído por meio da Portaria n° 15, de 23 de fevereiro de 2016; IA. Agendar a

próxima reunião. 2. Encerramento. Foi dado início ao item I. Ordem do dia: subi tem 1.1.

Abertura dos trabalhos, quando o Secretário de Estado de Gestão do Território, o Senhor

Thiago de Andrade, deu por aberta a sessão, cumprimentando os presentes. Em seguida

passou-se para o subítem 1.2. Informes do Secretário: O Senhor TIliago Andrade informou

sobre o retomo das reivíndicaçõcs feitas pelo plenário: i) A Conselheira Tânia Battclla de

Siqueira solicitou participar das duas Câmaras Técnicas: PPCUB e LUOS, tendo sido

providenciada a formalização da indicação desta para os trabalhos da LUOS; ií) Foi

concedída à Conselheira Romína Faur Capparelli a declaração de comparecimento nas

reuniões do PPCUB; iii) Foi infonnado que caso alguém mais necessite desse tipo de

declaração, deverá solicitar à servidora da Ascol/SEGETH, Senhora Elite Goes; iv) Foi

infonnado, ainda, que a AGEFIS - Agência de Fiscalização do Distrito Federal, a

TERRACAP - Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal e a Administração Regional

do Plano Piloto - RA I foram convidadas a participar da Câmara Técnica do PPCUB; v) A

Portaria n° 166/2016 - Complementação e detalhamento da Portaria n° 314/l992 foi

distribuída aos Conselheiros e disponibilízada no site da SEGETH, na página específica do ~

PPCUB. Seguindo os trabalhos, passou-se ao subitem 1.3. ontinuidade dos trabalhos -
. {~ -
~ ~~
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29 Contribuições da Câmara Técnica para discussão das proposições relativas à elaboração da

30 minuta do Projeto de Lei Complementar que dispõe sobre o Plano de Preservação do

31 Conjunto Urbanístico de Brasília - PPCUB, com os representantes do Grupo de Trabalho

32 instituído pro meío da Portaria n° 15, de 23 de fevereiro de 2016, o Senhor Thiago de

33 Andrade ínformou que, na reunião anterior, houve uma apresentação resumida sobre o tema,

34 especificamente sobre o processo anterior de elaboração da proposta do PPCUB, mas sem

35 entrar detalhadamente no texto da minuta de PLC, dos conceitos adotados no PPCUB,

36 principalmente naquilo que caberá à discussão e aprimoramento pelo CCPPTM - Conselho

37 Consultivo de Preservação e Planejamento Territorial e Metropolitano do Distrito Federal. O

38 Secretário enfatizou que nesta reunião da Câmara Técnica deve ser dado início a um debate

39 de fundo mais metodológico. Em seguida a palavra foi franqueada aos presentes: I) A

40 Conselheira Tânia Battella de Siqueira observou que existe uma Portaria editada pelo IPHAN

41 - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que estabelece condições diferentes

42 daquelas que existiam anteriormente, e que há uma proposição do Governo do Distrito

43 Federal diferente do que está vigente hoje, como também da que o IPHAN estabeleceu na

44 citada Portaria. Na avaliação da Conselheira, essa Portaria invadiu competências, no que diz

45 respeito às questões de uso e ocupação do solo e criou mais um conflito ao invés de trazer

46 soluções. E essa questão deve ser discutida, inclusive no âmbito judicial. A Conselheira

47 propôs discussão do tema com o Mistério Público Federal, Ministério Público do Distrito

48 Federal e Procuradoria Geral do Distrito Federal, pois, caso o assunto não seja sanado e tique

49 realmente clara a questão de conflitos de leis, corre-se o risco de a matéria ser judicializada

50 pela Sociedade Civil. O Secretário Thiago de Andrade questionou qual deveria ser a forma de

51 se operacionalizar o assunto. 2) O Conselheiro Leonardo Mundim reiterou um pleito colocado

52 por ele na reunião anterior, solicitando que se pudesse realizar, se possivel, as reuniões do

53 PPCUB também durante a manhã. Solicitou que o calendário das reuniões seja

54 disponibilizado no sile da SEGETH, para conhecimento e acompanhamento da população, e

55 que a questão levantada pela Conselheira Tânia Battella de Siqueira seja resolvida nas

56 reuniões do PPCUB, e não judicializada. O Conselheiro infonnou, ainda, que a OAB - Ordem

57 dos Advogados do DF está debatendo a POl1aria n° 166/2016, e que estão elaborando um

58 parecer, que será submetido à Diretoria da
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próxima sessão da Câmara Técnica do PPCUB, com anuência do Secretario Thiago de

Andrade, se possível. 3) A Conselheira Vera Lúcia Ferreira Ramos informou que a sítuação

colocada pela Conselheira Tânia Battella de Siqueira também incomoda muito a ela. A

Conselheira informou que foi elaborado manifesto da sociedade civil, como alerta, sobre

alguns problemas contidos na Portaria n° 166/2016. Argumentou que, assim como a Portaria

já foi revísada por duas vezes, poderia se revisada outras vezes. Demonstrou preocupação

com o fato de a SEGETH vir a público dizer que o PPCUB não mudaria a legislação, e de o

IPHAN se pronunciar dizendo que também não teve a intenção mudar. A Conselheira

observou, então, que se não houve a intenção de mudar, o texto deve ser corrigido, pois está

dando margem a interpretações equivocadas porque vale o que está escrito. E esclareceu que a

intenção primeira não é a judicialização, mas sim uma abertura de diálogo para que a questão

seja resolvida, porque gera uma ínsel,'llrança juridica, sim, e reflete na vida da cidade, sim, e

não devemos criar mais um problema dentre tantos que já temos na cidade. 4) A Conselheíra

Maria Emília Bastos Stenzel, sobre a Portaria n° 166/2016, disse entender que dentro da

díscussão dos aspectos legais da mesma, seria interessante trazer representantes do IPHAN

para esclarecer o assunto. Enfatízou que é necessária a revísão da Portaria n° 314/1992, por

meio da Portaria n° 166/2016, no sentido de especificar mais os temas e dar maior clareza aos

itens da Portaria anterior (Portaria 314/1992). 5) O Conselheiro Gunter Roland Kolsdorf

Spiller falou da importância da apresentação que o IPHAN fez, no IAB/DF, sobre a Portaria

nO 166/2016 e que foi convencido de que a mesma não é tão antagônica e que dá para se

construir algo em conjunto. Também solicitou que a apresentação fosse feita a esta Câmara

Técnica do PPCUB. O Conselheiro se dispôs a ajudar na análise da Portaria, nos temas

concernentes a valores tratados por ela. O Conselheiro distribuiu, aos presentes, o catálogo

denominado "Brasília Mais 50". O Secretário Thiago de Andrade observou que o debate com

o IPHAN, sobre a Portaria n° 166/2016, poderá ser aberto aos interessados, e observou que

nesta sessão da Câmara Técnica deveria se debater algumas questões de fundo que são

tratadas pela Portaria, o mais livremente possível, principalmente analisando quais os limites

metodológicos e quais são os gargalos apresentados por ela, avaliando até onde deve ser

considerada a questão do uso no tema do tombamento do Conjunto Urbanístico de Brasília -

CUB. Também perguntou se alguém detectou
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166/2016. Solicitou que sejam identificados conflitos entre a Portaria na 166/2016 e os

ditames da UNESCO para a preservação da cidade, e conflitos entre a Portaria na 166/2016 e

o PPCUB, assim como sejam identificados cont1itos entre o que estabelece a UNESCO e o

que está disposto no PPCUB. 6) A Conselheira Maria Emília Bastos Stenzel se manifestou

novamente e disse que não dá para dissociar o uso da discussão do patrimônio material, e que

a dinâmica própria do patrimônio material é justamente preservar aquilo que é sólido. A

Conselheira propôs que a discussão prosseguisse no sentido da análise de questões específicas

objeto da Portaria editada pelo IPHAN. O Secretário Thiago de Andrade observou que o

fundamento da Unidade de Vizinhança é bastante importante para os moradores, e que a

gênese de Brasília é não dissociar o planejamento desejável da proposta de política pública. O

Secretário Thiago de Andrade disse acreditar que seja possível voltar a ser um horízonte de

futuro o planejamento urbano pela esfera pública. 7) O Conselheiro João de Carvalho

Acciolly informou que esteve presente na apresentação da Portaria n" 16612016, realizada

pelo IPHAN, no IAB/DF, e lá eles deixaram em aberto a oportunídade para diálogo e

possibilidades de melhoramento da Portaria. O Conselheiro destacou que naquele momento

foram feitas colocações extremamente ricas e interessantes, mas que não houve debate. Por

isso, o orador sugcriu que as questões apresentadas naquela ocasião sejam discutidas em

algum momento nesta Câmara Técnica do PPCUB. Também propôs que a apresentação do

IPHAN seja realizada em um ambiente maior, que dê possibilidade para outras pessoas

participarem. O Conselheiro disponibilizou o auditório do SINDUSCON - Sindicato da

Indústria da Construção Civil do Distrito Federal para a realização dessa apresentação. O

Secretário Thiago de Andrade falou da importância de realmente esclarecer as questões,

principalmente quando se fala em cidades. Mas disse que é bom saber para que serve cada

tipo de evento e quais são seus atores específicos, e que nunca seja barrado qualquer tipo de

debate, por se considerar que não é a hora devida para aquele debate. O Secretário também

observou que se deve caminhar cm direção à lei do PPCUB, resolvidos alguns conflitos

iniciais. 8) A Conselheira Tânia Battella de Siqueira falou da importância não só da

apresentação do IPHAN, mas de debater a Portaria n" 166/2016 com eles. A oradora observou

que tem alguns pontos discordantes na Portaria, dentre eles alguns pressupostos que devem

ser contestados no documento, como: alteração do uso do solo, indefinição de uso: ~

\~~.~J
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diversificados. A Conselheira observou que, se for para haver discussões, e o IPHAN estiver

disposto a rever sua posição sobre alguns pressupostos, ela estará disposta a participar,

discutir e apresentar suas dúvidas. E reconhece que a pior solução seria realmente a

judicialização, mas se for para rever e construir, a Conselheira considera uma ótima

alternativa. Em seguida, houve uma fala no sentido da importância de se diferenciar o que é

imutável (congelado) na área que é patrimônio cultural tombado e o que é passivel de

transformação. O Secretário Thiago de Andrade observou que é incoerente falar de

congelamento para uma cidade que ainda está em construção. 9) A servidora da Segeth, Lídia

Botelho, observou que, no conjunto urbano tombado, o uso definido para as áreas é um

elemento de fundamental importância que deve ser resguardado e, portanto, há sim que haver

preocupação com as alterações que possam vir a ser introduzidas. Lembrou que, quando a

Portaria n° 166/2016 explicita usos diversificados para as áreas da Unidade de Vizinhança ela

está comprometendo e inrnngindo o conceito do que é a Unidade de Vizinhança no plano

urbanístico, estabelecido por Lucio Costa, um conceito que advém do urbanismo modemista.

Nas discussões com o IPHAN estas questões foram ponderadas, mas não foram consideradas.

10) O Conselheiro Leonardo Mundim levantou três temas: Primeiro, i) Observou que o

discurso urbanista é diferente do discurso jurídico; ii) Sobre a questão juridica, o Conselheiro

disse que alguns questionamentos têm que ser superados, e um deles é a questão dos limites

do IPHAN que, de acordo com sua legislação, tem poder de supervisão, manutenção e

fiscalização, mas não tem o poder de intervenção ordinariamente; iii) Também observou que

tudo que está na Portaria n° 314/1992 e tudo que está no Decreto n" 10.829, de 2 de outubro

de 1987, tem que ser observado por estarem no art.3° ine. XI da LODF O Conselheiro

levantou a questão sobre o que a Portaria nO16612016 complementa ou o que eventualmente

ela adiciona ou retira da Portaria n" 314/1992. Como segundo ponto, o Conselheiro observou

a necessidade de praticidades nos debates das sessões do PPCUB. Sugeriu que a Conselheira

Vera Lúcia Ferreira Ramos, a Conselheira Tânia Bat!ella de Siqueira e o Conselheiro Gunter

Roland Kolsdorf Spiller tragam, na próxima reunião da Câmara Técnica, o que efetivamente

entenderem que mudou na Portaria nO314/1992, e se dispôs a trazer ao grupo a avaliação feita

pela Comissão de Direito Imobiliário e Urbanístico, assim que aprovada pela Diretoria da

OABlDE. E como""cim poo'o,o Co",olhcim,m"OnJ~k~i~m;Oãri:sI
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149 proposto pelo Conselheiro João de Carvalho Acciolly sobre a Portaria na 166/2016. O

150 Secretário Thiago de Andrade observou que a discussão sobre os conflitos juridicos,

151 urbanisticos e arquitetônicos e sobre a preservação da cidade são bem vindos. 11) A

152 Conselheira Maria Emília Bastos Stenzel falou da necessidade de enfatizar as discussões

153 sobre esses temas na Câmara Técnica, para nivelamento da compreensão dos representantes

154 dos diversos setores nela representados. 12) O Conselheiro José Carlos Cordova Coutinho

155 observou que, em alguns casos, a Portaria na 166/2016 é prolixa, extensa e repetitiva e, em

156 outros, ela se contradiz. Lembrou que não se está, hoje, tratando do tombamento do plano do

157 arquiteto e urbanista Lucio Marçal Ferreira Ribeiro Lima Costa, pois o plano não existe mais,

158 a não ser em algumas características essenciais. E não existe uma verdade absoluta e

159 definitiva sobre o caso. Disse que é preciso atualizar essa verdade, de acordo com uma série

160 de mudanças no processo social e político do Distrito Federal. Por isso, é preciso ouvir as

161 razões do IPHAN. O Conselheiro lembrou que não é preciso aceitar o plano como uma

162 verdade etema, pois esse plano aconteceu em um momento do pensamento urbanistico e que

163 por isso foi considerado pela UNESCO, porque ele ret1ete o maior avanço atingido naquele

164 momento pelo urbanismo e pela civilização urbana. Mas os conceitos mudaram com os anos.

165 Falou do privilégio de ser Brasília uma cidade tombada pela UNESCO, e que não se pode

166 perder esse status, com possiveis descaracterizações ocasionadas pela especulação imobiliária

167 e incompetência de seus govemantes ou pela falta de eselarecimento de seus habitantes. É

168 preciso pensar a cidade dc forma dinâmica em seu planejamento, acompanhando seu

169 crescimento, segundo o Conselheiro. Ele endossou a proposta de que o diálogo com o IPHAN

170 seja ampliado para uma audiência de maior escala, promovido pela SEGETH. O Senhor

171 Thiago de Andrade concordou com a proposta. 13) O Conselheiro Mateus Leandro de

172 Oliveira disse entender que, ao se falar da Portaria n° 166/2016, deve se separar o aspecto

173 fonnal do aspecto material no sentido do mérito e da discussão técnica urbanistica. O

174 Conselheiro observou que, do ponto de vista fom1al, o último considerando da Portaria n°

175 166/2016 dá bem o recado de qual é o objetivo da Portaria n° 314/1992, nonnativa de

176 regulamentação do tombamento do Conjunto Urbanístico de Brasília e que apresenta

177 diretrizes gerais de preservação, sendo necessária a sua complementação e seu detalhamento,

~'O~"": ~
,8). ~
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Conselheiro, do ponto de vista formal, lhe parece uma portaria absolutamente válida e

coerente, dentro de um sistema normativo que pertence ao IPHAN, de fato. O Conselheiro

observou que devem ser consideradas as questões, dentro da atribuição do IPHAN, e que o

órgão federal não tem o condão de determinar e definir questões de parâmetros urbanísticos e

de uso do solo para as áreas do DF. Do ponto de vista de mérito urbanístico, o Conselheiro

disse existir uma discussão que deve ser feita no âmbito do próprio IPHAN. O orador propôs

dividir o assunto em duas discussões: a formal e a material. O Conselheiro observou que a

Portaria .inova indicando, com maior clareza, quais são as caracteristicas das áreas que são

objeto do tombamento. O Secretário Thiago de Andrade observou que não se trata de

inovação, pois essas caracteristicas são inerentes ao que foi proposto por Lucio Costa. O

Conselheiro Mateus Oliveira observou que, de fato, o que é essencial preservar é o que já era

previsto no projeto original. 14) A Conselheira Tânia Battella de Siqueira sugeriu que os

órgãos identifiquem quais são os usos diversificados apontados na Portaria do IPHAN face

aos usos atuais vigentes pelos diplomas legais. 15) A arquiteta da Segeth, Lídia Botelho,

infonnou que a base de dados da SEGETH está alimentada no SITURB - Sistema de

Infonnações Territoriais e Urbanas do DF, mas as informações ali contidas não estão ainda

disponíveis para acesso ao público. O Secretário Thiago de Andrade observou que pelas

nonnas vigentes há áreas nas quais os usos não são definidos nas classes de atividades, mas

sim, como equipamentos públicos. 16) A Conselheira Vera Lúcia Ferreira Ramos falou da

importância dessas reuniões, mesmo que os assuntos sejam repetitivos, para esclarecimento

dos temas, e que sentiu falta disso na anterior discussão da proposta do PPCUB. A

Conselheira disse que espera que haja mecanismos para resgatar o que é bom da lei, e não

deixar morrer o conceito de Unidade de Vizinhança, pois é bom para quem mora no local.

Deve-se procurar resgatar os conceitos e valores do Plano Piloto, segundo ela. 16) O

Conselheiro Leonardo Mundim colocou que deve se encontrar maneira de deixar claras as

normativas para que o juiz possa entender a teleologia, evitando-se eventuais anulações das

leis. Disse que a Portaria nO314/1992 é uma nonna constitucional no Distrito Federal e não

lei complementar. Por isso ela está acima do PPCUB, que é lei complementar. E a Portaria n°

166/2016 está contida, sob o ponto de vista estritamente fonnal, nas atribuições do IPHAN. O

Secretário Thiago de Andrade corroborou
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principalmente o JUIZ tem que entender o objetivo do PPCUB. E essa tem que ser uma

preocupação subjacente e perene na revisão do PPCUB. 17) O Conselheiro João de Carvalho

Acciolly falou que devem ser abertos debates sobre a escala gregária, sobre quais são os

gargalos na legislação, se esses estão de acordo com a dinâmica urbana, assim como, se

devem ser apresentadas propostas e discussões como antecipação dos problemas. E essas

discussões devem ser feitas nas reuniões do PPCUB, sel,'Ilndo o Conselheiro. O Secretário

Thiago de Andrade concordou com a sugestão apontada pelo Conselheiro João Acciolly, no

entanto salientou que não poderia ser para a próxima reunião da Câmara Técnica do PPCUB.

E disse, ainda, que devem ser alinhados e explicitados, mais objetivamente, os conflitos para

os debates no IPHAN, mas naqueles pontos que competem ao PPCUB. 18) A arquiteta Lídia

Botelho propôs que seja discutida a estruturação do documento do PPCUB, e que na próxima

reunião seja definida a metodologia e dinâmica de trabalho desta Câmara Técnica. 19) A

senhora Márcia Muniz, servidora representante da AGEFIS, falou da importância de se

trabalhar a educação e a gestão pública. A servidora apresentou preocupação, com relação aos

dispositivos da Portaria do IPHAN, no tocante à fiscalização, e se dispôs em ajudar nos

trabalhos de análise do texto do documento. O Secretário Thiago de Andrade disse que

primeiramente devem ser trabalhados os conflitos elencados no texto da Portaria, analisando

cada artigo individualmente, e depois apresentá-los ao IPHAN, com encaminhamentos mais

objetivos. Somente depois disso devem ser empreendidas discussões mais metodológicas,

com relação à revisão do PPCUB. 20) A Conselheira Tânia Battella de Siqueira se

comprometeu em apresentar contribuições sobre a parte conceitual do texto da lei, a partir das

sugestões dos Conselheiros. Passou-se ao subitem 1.4. Agendar próxima reunião: Após as

discussões, foram tirados os seguintes encaminhamentos de realização de reuniões, que

acontecerão subsequentemente: i) Reunião para elencar as questões de conf1itos apresentadas

na Portaria nO166/2016; ii) Reunião para tratar das questões metodológicas; iii) Reunião com

o IPHAN/DF, que será marcada a posteriori. Item 2. Encerramento: Sem mais a tratar, o

Secretário de Estado da Secretaria de Gestão do Território e Habitação - SEGETH, Senhor Y
Thiago Teixeira de Andrade, encerrou os trabalhos, agradecendo a participação e colaboração \,1\
d«odo, ~~ jJ ~.

/
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