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ATA DA 3a REUNIÃO DA CÃMARA TÉCNICA DO PLANO DE PRESERVAÇÃO

DO CON./UNTO URBANÍSTICO DE BRASÍLIA - PPCUB

Às nove horas do décimo sétimo dia do mês de junho do ano de dois mil e dezesseis, no SCS,

Quadra 06, Bloco A, 2° Andar, Sala de Reuniões - Edificio Sede da SEGETH, foi aberta a 3a

Reunião da Cãmara Técnica do Plano de Preservação do Conjunto Urbanístíco - PPCUB, pelo

Secretário' de Estado da Secretaria de Gestão do Território e Habitação, o senhor Thiago

, Tei.xeira de Andrade - SEGETH, com a participação de representantes da Sociedade Civil do

Conselho. de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal - CONPLAN,

representantes do Conselho Consultivo de Preservação e Planejamento Territorial e Urbano

do Dístrito Federal - CCPPTM/DF e do Grupo de Trabalho da SEGETH, instituido por meío

de Portaria n° 15, dc 23 de fevereiro de 2016. A lista de presença encontra-se anexada ao final

desta Ata. A pauta segue transcrita: I. Ordem do dia: 1.1. Abertura dos trabalhos; 1.2.

Informes do Secretário; 1.3. Aprovação da Ata da la Reunião realizada no dia 31/05/2016;

1.4. Nivelamento dos conflitos entre: Portaria n° 314/92 e n° 166/2016 - 1PHAN,

Recomendações da UNES CO, PPCUB; 2. Assuntos Gerais; 3. Encerramento. Item 1. Ordem

do dia: Subi tem 1.1. Abertura dos trabalhos, quando o Secretário de Estado de Gestão do

Território, Thiago Teixeira de Andrade, deu boas vindas a todos. Seguiu-se para o subi tem

1.2. Informes do Secretário: O Secretário, Thiago Teixeira de Andrade infonnou que o

IPHAN concordou em fazer apresentação sobre a Portaria 166/2016 à Câmara Técnica, e que

estão ajustando as agendas. Convidou a todos para o lançamento da nova Política

Habitacional do Distrito Federal, que se chama Habita Brasília, no dia 25 de junho, às nove

hora no Guará/DF. Informou que o convite mais detalhado seguirá para todos os membros e

que gostaria da presença de todos. Em seguida, passou-se a análise do subitem 1.3. Aprovação

da Ata da la Reunião realizada no dia 31/05/2016: A Ata foi aprovada confonne apresentada.

Por conseguinte, abriu-se a palavra aos membros. A senhora Tânia Battella de Siqueira

informou que trouxe uma análisc fcita a respeito da Portaria 166/2016, como não teve tempo

hábil de encaminhar via e-mail, disponibilizou para tirar cópias. Observou tratar-se dc um

documento de trabalho. O senhor Gunter Roland Kolsdorf Spiller infonnou, também, que

encaminhou uma contribuição em fonna de documento com questões e pensamentos pessoais
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a respeito do tema. Foram disponibilizadas cópias do referido documento aos presentes. O

Secretário, Thiago Teixeira de Andrade, disse que leu com muita atenção e gostou do

documento e que ele tem muita similaridade com que foi discutido em 2014 dentro do IAB,

que coincide com o pensamento do Instituto de Preservação e Planejamento. Que concorda

que o fenômeno é metropolitano e a preservação é algo indissociável desse fenômeno. Que

podem trazer para a câmara técnica o debate, na tentativa de contribuir com os dois pará!,'fafos

do Documento do Habitat em Quito sobre a questão da preservação. Ponderou que a

manifestação do senhor Gunter Roland Kolsdorf Spiller casa muito bem com a Minuta do

Zoneamento Ecolpgico e Econômico - ZEE, que será apresentada na próxima reunião do

CCPPTM. A senhora Tânia Battella de Siqueira fez a apresentação do seu documento. O

Secretário, Thiago Teixeira de Andrade, pontuou que já foi proferida a posição da Secretaria

com relação à saúde c educação. Informou que a CODEPLAN tem feito pesquisa sobre a

percepção pública c popular da saúde pública e da educação no DF, e que existe uma

discrepância de opinião entre as pessoas que são e as pessoas que não são atendidas pelo

sistema, sendo que as que são atendidas têm uma percepção melhor do que as que não são

atendidas. Que a questão tem semelhança à questão de segurança pública, que é pautada por

uma medida mensurável, que é a sensação de segurança, que tem a ver com uma

transfonnação da autoestima e percepção do brasileiro. Destacou os dados estatísticos do

inchaço que as redes públicas vêm sofrendo nos últimos dois anos, em função das crises

econômicas, sendo um dos motivos para se preocuparem mais com a questão dos

equipamentos públicos. Questiona se, no caso do IPHAN, também não estaria invadindo

competência uma portaria que falasse sobre a propriedade, se pública ou privada. A senhora

Tânia Battella de Siqueira argumentou que a questão não é chegar ao ponto de dizer da

propriedade e sim a manutenção dos equipamentos de atendimento à comunidade. Registrou

que a Portaria 166/2016 está legislando sobre o uso do solo de uma fonna inadequada, com

vocabulário impróprio que geram dúvidas, conflitos e, em função disso as pessoas já tem as

expectativas dc direito. E quem compete legislar sobre o uso do solo é o Governo do Distrito

Federal. O Secretário, Thiago Teixeira de Andrade, colocou que na questão de hierarquias e

conflitos da legislação, compreende que existe o principio da especialidade, e do maior grau

de restrição, baseado no principio da precaução, que já vinha sendo aplicada. Ponderou que a
2
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58 discussão de fundo, levantada pela senhora Tânia Battella de Siqueira é muito importante, em

59 virtude da complexidade que pode se tomar a gestão, dada a necessidade de se ficar havendo

60 compreensões jurídicas em todo momento, o que abre porta para a discricionariedade. Pediu

61 que os juristas presentes se manifestassem quanto ao tema. A senhora Tânia Battella de

62 Siqueira solicitou que os juristas avaliassem, ainda, a respeito da questão do Acordo

63 Internacional. O senhor Gunter Roland Kolsdorf Spiller avaliou que a discussão começou a

64 deixar de lado as questões substantivas e filosóficas para se concentrarem em questões

65 fonnais e jurídicas. Colocou que entende que não é que essas questões não sejam importantes,

66 mas apenas que a 'discussãp não 'pode resultar disso. E que a discussão deve ser pautada no

67 que querem fazer ti a legislação deve ser adequada ao que precisam. Pediu para voltarem à

68 discussão substantiva do I tema:: Argumentou que o bom senso o leva a indicar que o

69 zoneamento proposto não é nem do PPCUB e nem do IPHAN, na Portaria 16612016, e sim

70 que é preciso organizar a coisa de outra forma, e que vem estudando várias teses sobre a

71 questão. O Secretário, Thiago Teixeira de Andrade, explanou que de fato já tentou, em

72 alguns momentos, que se concentrassem e fechassem em questões metodológicas e de fundo,

73 mas que considera necessário o debate com IPHAN para o nivelamento da Portaria 166, uma

74 vez que ignorar a Portaria, traria sérios problemas na gestão da questão. O senhor Gunter

75 Roland Kolsdorf Spiller ponderou que seria mais produtivo trabalharem diretamente na

76 minuta já enviada a todos. O Secretário, Thiago Teixeira de Andrade, sugeriu que passada

77 essa discussão com o IPHAN sobre a Portaria, iniciem as questões conceituais de fundo.

78 Informou que está aberto para que os grupos que tenham condições apresentem alternativas

79 de uma fonna de entender e de estruturar uma Lei desse tipo. A senhora Maria Emília Bastos

80 Stenzel defendeu que a cada discussão de questão normativa, se remetam as questões de

81 fundo, conjuntamente. O senhor Leonardo Mundim parabenizou o Secretário Thiago Teixeira

82 de Andrade pela brilhante palestra, proferida no II Seminário da Comissão de Direito

83 Imobiliário e Urbanístico da OAB/DF, ocorrido no dia 15/06. Saudou o Doutor Paulo Muniz,

84 Presidente da Associação de Empresas do Mercado Imobiliário do Distrito Federal, e também

85 o Dr. Juliano Nardes, que é Presidente da Comissão de Direito Ambiental e Regularização

86 Fundiária da OABIDF e Vice-Presidente do Fórum de Regularização Fundiária do Distrito

87 Federal, presentes a reunião. Corroborou com o senhor Gunter Roland Kolsdorf Spiller, que
3
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os juristas algumas vezes pretendem protagonizar, em caráter geral, os debates, mas que o

ponto não é de protagonizar e sim fazer com que o trabalho tenha efetividade. Argumentou

que com relação ao conceito, entende que todos têm o mesmo objetivo, preservação da

Cidade, mas que é preciso lembrar que a Cidade, dos anos noventa para cá, mudou demais e

isso precisa ser considerado no debate. Explanou sobre a quantidade de Portarias emitidas

pelo IPHAN, colocando que considera superada a questão da legitimidade formal, mas que a

questão é que irão discutir os limites do PPCUB e, consequentemente, também entrarão em

.preservação. Ponderou haver a Portaria 314/92 e do Decreto 10809/87, que trouxe junto o

Brasília Revisitada, que tem natureza constitucional no âmbito do DF e, portanto, não podem

ser alterados ou contrariados. E que 'entende que a Portaria 184/2016 do IPHAN, que fala de

uso da Esplanada dos Ministérios, deveria ser sumariamente ignorada, por se tratar de uma

evidente intervenção desnecessária. O Secretário, Thiago Teixeira de Andrade, informou que

essa questão tem jurisprudência, uma vez que o IPHAN conseguiu regular e disciplinar todo o

carnaval de Outro Preto, com base em preservação. O senhor Leonardo Mundim explicou

tratar-se de um caso específico e derivado diretamente do poder de manutenção, tendo sido

comprovado que os eventos colocariam em risco a integridade fisica dos imóveis que estavam

na área tombada, tomando viável e legítima a intervenção do IPHAN, mas que o que não é

possível é essa intervenção acontecer somente por uma percepção de que ficaria melhor

assim. Ressaltou que considera a Portaria 166/2016 boa e que, inclusive, alguns pontos dela

poderiam ser acolhidas no I'PCUB. Observou que tem que obedecer a Portaria 314/1992, mas

que a Portaria 166/2016 não, exceto as partes específicas de manutenção, fiscalização e

supervisão que são atribuições do IPHAN. Sugere identificarem na Portaria 166/2016 onde

ela apenas aclarou a Portaria 314/1992, que estaria correto e onde ela contrariou a Portaria

314/1992, sendo que neste ponto ela não valeria, juridicamente, como vinculação para o

Grupo de Trabalho, salvo, como um excelente rumo a ser acolhido, ou não, pelo PPCUB.

Ressaltou que, no que, event~almente, entenderem que está havendo uma interv'cnção

indevida na autonomia do Distrito Federal, ou o PPCUB acolhe ou constitucionaliza a

Portaria, colocando 110 Artigo 3° da LODF. Pondera que o ponto é buscarem a conciliação,

dentro desse conceito maior de preservação de Brasília, consideradas as peculiaridades do seu
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encaminhar para os urbanistas trazerem exatamente onde foi que houve essa divergência, e a

partir daí, deliberarem. O senhor Mateus Oliveira fez das palavras do senhor Gunter Roland

Kolsdorf Spiller as dele, no sentido de que a questão juridica não é substantiva de forma e de

fato e não deve prevalecer sobre aquilo que de fato interessa para o debate. Trouxe questões

colocadas pela senhora Tânia Battella de Siqueira para sugerir encaminhamentos. Colocou

que a Portaria 166/2016 deve ser analisada, do ponto de vista de mérito, que deve ser feita

pelos urbanistas. Colocou que entende que deveriam estabelecer uma metodologia para

trabalhar questões diferentes do tema; situações da Portaria 166/2016 que serão discutidas

para fins de adoção ou não ao PPCUB e discussões que vai no sentido de se o IPHAN-

extrapolou ou não a Portaria 314/1992. Dispôs-se a analisar, do ponto de vista mais juridico, e

trazer numa próxima reunião, um pouco dos contornos e das análises colocadas pela senhora

Tânia Battella de Siqueira, no sentido de artigo revogar o anterior, e a questão do Decreto.

Destacou que acredita que esse não seria o cerne da discussão do Grupo, porque o

fundamento da legislação de uso e ocupação de solo, de parâmetros urbanísticos é a legislação

do Distrito Federal. Explicou que a Portaria 166/2016 poderia ser utílizada como subsídío

para alguma solícitação de mudança nesses parâmetros. Alertou que a Portaria 166/2016 cria

uma abertura perigosa para um gestor de planejamento urbano, que possa entender que algo

que esteja ali, seja correto e, do ponto de vista de mérito, possa não ser. Sendo essa a

discussão que precisa ser feita junto ao IPHAN e que poderia ser feita pela Sociedade Civil e

não necessariamente por meio do Grupo de Trabalho do PPCUB, a não ser que haja uma

votação, no sentido de que essa seja uma bandeira que o Grupo de Trabalho de fato não

concorde. O Secretário, Thiago Teixeira de Andrade, colocou que o objetivo não é realmente

que o Grupo de Trabalho entre num embate com o IPHAN e que institucionalmente tem a

fonna de tratarem isso entre as esferas. Argumentou que passada as conversa de nivelamento

com o IPHAN, a proposta é passarem a redigir e cumprir a tarefa do Grupo de Trabalho e que
•

acredita que essa conversa com o IPHAN trará bons resultados para as questões conflitantes.

O senhor Mateus Oliveira levantou como ponto importante, o fato da Portaria 166/2016, da

forma como ela está hoje, ser válida e produzir efeitos, havendo assim a necessidade de

discussões a respeito. O senhor Francisco Leitão sugeriu incluírem, no rol de discussões, a

Portaria 68/2012, que disciplina o entorno de Brasilia, porque, ao seu ver, ela invade de forma
5
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muito mais grave e explícitas as competências do Distrito Federal no seu direito e dever de

planejar e organizar seu território, O Secretário, Thiago Teixeira de Andrade, ponderou que

de fato a Portaria 166/2016 dá parâmetros numéricos para alturas, por exemplo, de prédios

nas superquadras, que é uma carência da legislação, Colocou que podem ajudar e depois a

Assessoria Jurídico-Legislativa - AJL poderia ratificar e tomar uma postura mais clara a

respeito, Seguiu-se para o subi tem IA, Nivelamento dos conflitos entre: Portaría n° 314/1992

e n° 166/2016 - IPHAN, Recomendações da UNESCO, PPCUB: A Coordenadoria de

Preservação, através da senhora Lídia Adjuto Botelho e da senhora Vera Gamarski, passou a

apresentação dos pontos da Portaría, com comentários pontuais em relação às áreas de

preservação, cotejando com a nonna, vigente e dando algumas informações com relação ao

PPCUB, momento em que os membros puderam fazer esclarecimentos, Finalizada a

apresentação, o Secretário, Thiago Teixeira de Andrade, reafinnou sobre a reunião com o

IPHAN, na sexta-feira, para apresentação da Portaria, Encaminhou para facultarem o tempo

que for necessário ao IPHAN, depois fazerem o debate necessário e questionou como iriam

operacionalizar e fonnalizar as dúvidas, conflitos e possíveis recomendações para a

modificação do referido documento. Sugeriu que todas as contribuições objetivas fossem

enviadas até quinta-feira para consolidação e posterior debate da forma como serão

encaminhadas ao IPHAN. Lembrou que existe a instância fonnal de discussão com o IPHAN,

que é Acordo de Cooperação Técnica, O senhor José Carlos Cordova Coutínho sugeriu que

fossem encaminhadas as questões que estão bem fundamentadas pelo trabalho da senhora

Tânia Battella de Siqueira e no trabalho da própria Segeth, para o IPHAN para que eles

pudessem ir preparando as respostas, dúvidas e objeções que estão sendo levantadas. A

senhora Tânia Battella de Siqueira sugeriu discutir com eles a questão do conceito e da

fundamentação que foi utilizada pelo IPHAN ao formular a Portaria, e depois descerem aos

detalhes. O Secretário, Thiago Teixeira de Andrade, ponderou que a ideia é essa mesmo, e

que entende que é ;'nelhor não enviarem as questões ao IPHAN, deixand; que façam uma

apresentação mais livre. Houve consenso neste encaminhamento, O material da apresentação

deverá ser enviado aos membros. Em seguida, passou-se ao item 2. Assuntos Gerais: O

Secretário, Thiago Teixeira de Andrade, infonnou que todas as contribuições recebidas e todo

, .
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178 bruta, antes da reunião com o IPHAN na sexta-feira. Reiterou ainda o convite para o

179 lançamento do Programa Habitacional Habita Brasília, no dia vinte e cinco. Item 3.

180 Encerramento: Sem mais, o Secretário de Estado da Secretaria de Gestão do Território e

181 Habitação - SEGETH, Thiago Teixeira de Andrade, encerrou os trabalhos, ah'fadecendo a

182 participação e colaboração de todos.
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