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Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Gestão do Territórioe Habitação do DistritoFederal -
SEGETH
4' Reunião da Cãmara Técnica Plano de Preservação do Conjunto Urbanistico de
Brasilia - PPCUB, 24/06/2016

ATA DA 4' REUNIÃO DA CÃMARA TÉCNICA DO PLANO DE PRESERVAÇÃO
DO CONJUNTO URBANÍSTICO DE BRASÍLIA - PPCUB

Às nove horas e trinta minutos do vigésimo quarto dia do més de junho do ano de dois mil e

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

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

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

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

!,'lUpo de trabalho da Segeth. A lista de presença encontra-se anexa ao final desta Ata. O

Secretário Thiago Teixeira de Andrade deu boas vindas a todos c falou do prazer em receber o

IPHAN, a Superintendência Regional ,do DF, O Superintendente Carlos Madson Reis e toda a

equipe técnica; Senhor Thiago Pereira Perpétuo, Senhor Mauricio Goulart e a Senhora Sandra

Bemardes Ribeiro. Explicou que estavam no âmbito da Câmara Técnica, constituida a partir

de membros do CONPLAN e do CCPPTM, para debate e efetiva participação da escrita do

PPCUB. E que a questão da compatibilidade e da gestão imediata da Portaria 166/20 I6 e seus

reflexos na Administração local, concentraram os debates das três primeiras reuniões desta

Câmara Técnica. Que a ideia é ampliar as questões ao IPHAN para que consigam dar

encaminhamentos conjuntos para que possam seguir com as discussões de fundo e mais

conceituais do PPCUB. O Secretário, Thiago Teixeira de Andrade, apresentou o que

considera a maior e mais importante realização da SEGETH e da CODHAB, no âmbito da

política urbana, o ZEE - Zoneamento Ecológico Econõmico, ainda não finalizado para entrega

do Projeto de Lei, mas já bastante amarrado conceitualmente. Informou que no dia 25 de

junho de 2016, às nove horas no Centro de Atividades e Vivência Esportiva, no CAV no

Guará, no espaço de múltiplas atividades, será o lançamento do Programa Habita Brasilia com

a presença do Govemador, da SEGETH, da CODHAB, bem como os Movimentos de

Habitação, os Movimentos da Luta pela Refonna Urbana, IAB, OAB, SINDUSCON,

ADEMI; UNB e Setores Acadêmicos. Convidou a todos a participarem. Em seguida, a

palavra foi dada ao IPHAN para apresentação sobre a Portaria 166/20 I6. O Superintendente,

Carlos Madson, agradeceu o convite e ressaltou que Portaria 166/20 I6 foi publicada no dia

I I, e que em vários momentos, tem conseguido apresentar, divulgar, debater e explicar. Que

entende tratar-se de um instrumento de grande importância. Destacou que o IPHAN tem uma
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reconhecida competência técnica e de excelência. Ressaltou que a atuação do IPHAN foi

fundamental para o tombamento de Brasilia, fundamental para a inscrição de Brasilia na lista

de patrimônio mundial da Unesco. Que é preciso deixar claro qual é o papel da instituição, é

uma instituição quase centenária, 80 anos. Que o IPHAN tem uma série de eventos, e citou a

programação de lançamento da primeira exposição do patrimônio arqueológico no Distrito

Federal, e que atuam de forma muito mais ampla. Que possuem cerca de 40 sítios

arqueológicos já identificados no Distrito Federal, que giram em tomo de 10 e 12 mil anos, é

um patrimônio inestimável, inclusive que pode mudar boa parte da história de ocupação deste

território. E que o lPHAN, dado sua trajetória, não apresentaria um documento que seria

contra a preservação de Brasilia. Fez uma explanação do universo do trabalho no Distrito

Federal. Informou que a atuação do lPHAN está sendo fundamental para o reconhecimento de

mais um monumento nacional como patrimônio cultural da humanidade, que é o Conjunto da

Pampulha em Minas Gerais. Colocou que tem muito interesse em ouvir e refletir sobre o que

estão fazendo, e tem o entendimento que a ação de preservação no Brasil deve ser muito mais

voltada para pensar o futuro, do que trabalhar o passado. Que a preservação tem uma função

social. Registrou que estão revisando uma série de normas de preservação de Centros

Históricos pelo País no contexto de ampliar e clarificar melhor a atuação do IPHAN na

preservação dos Centros Históricos Brasileiros. A!,'Tadeceu a presença da sua equipe; Thiago,

Mauricio, Sandra, José Mauro e Ricardo, e passou a palavra ao Senhor Thiago, que seguiu

com uma explanação da metodologia e da maneira que trabalharam e chegaram à nova

Normativa. Em seguida, o Senhor Mauricio Goulart apresentou uma série de pontos principais

da Portaria 166/2016. O Secretário, Thiago Teixeira de Andrade, abriu os debates, apontando

a dificuldade de gestão da área tombada, sendo uma Cidade Capital com o fenômeno novo do

patrimônio moderno tombado: Destacou que a teoria da conservação moderna é um objeto em

construção. Ressaltou a complexidade da legislação existente e que tem que tomar cuidado

para fazer um movimento grande de síntese e de simplificação normativa, o que não

implicaria em simplificação conceitual, ou abstinência de competências. Colocou sobre as

dificuldades, mas que entende que seria muito interessante trabalharem no futuro, numa

perspectiva de um normativo só por parte do [PHAN, que incorporasse o entorno e toda a
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60 que é pertinente a retomada das discussões proficuas no GT Brasília da leitura e valoração da

61 paisagem. Que o PPCUB tem, por atribuição e necessidade, unificar todos os instrumentos.

62 Que a polêmica que precisam debater, que tem sido foco do debate público, são os limites

63 máximos de uso ou grandes limites volumétricos, que tem, sim, o rebatimento numa

64 indissociabilidade do patrimônio moderno, do zoneamento e da separação de usos. Colocou

65 como discussão a questão que o IPHAN seja estrategicamente omisso, mas dizendo que ele

66 deve referendar e aprovar, como está nas disposições finais da Portaria, com critérios

67 estabelecidos, as alterações de uso que, porventura, sejam necessárias no CUB, pois isso não

68 deixaria discricionariedade para um gestor de plantão no PPCUB, numa subsequente revisão

69 deste PPCUBPlano ou, ainda, numa alteração da planilha x e y, uma brecha maior do tipo que

70 o IPHAN já autorizou. Que a dimensão política da questão é uma dimensão, também, do

71 embate público que envolve a educação patrimonial, esclarecimento, e claramente delinear as

72 competências de cada Órgão. O representante da OABIDF, Leonardo Mundim, infonnou que

73 teria uma apresentação a fazer pela Comissão de Direito Imobiliário e Urbanístico da

74 OABIDF de suas conclusões a cerca da questão jurídica atinente a Portaria 166/2016 e a sua

75 relação com a autonomia do Distrito Federal, mas que diante do debate já iniciado, entende

76 que seria melhor aproveitar a presença do IPHAN para esclarecimentos, restando sua

77 apresentação para a próxima reunião. Em seguida, fez a leitura do Artigo 23 do Decreto-Lei

78 de criação do IPHAN, questionando se o IPHAN, quando elaborou a Portaria 166/2016, não

79 teria observado a diretriz que existe desde o ano de criação do IPHAN de tentar com que essa

80 atividade de proteção seja melhor coordenada, a partir de acordos, conversas e chamando para

81 participação da Unidade Federativa diretamente interessada, que é o Distrito Federal. A

82 Representante da Sociedade Civil, Tânia Battella de Siqueira colocou que não estão

83 convencidos a respeito do entendimento oficial colocado pelo IPHAN, no sentido que a

84 Portaria 166/2016 não altera a Portaria 314, em especial, na questão de uso do solo, e que,

85 sendo assim, o Judiciário que irá decidir. Argumentou que sua leitura é que na prática vão

86 existir questionamentos em tennos de suposta abrangência, no que diz respeito à legislação de

87 usos do solo que estariam contidos na Portaria e a legislação vigente. Questionou o que o

88 IPHAN pretende, quando edita essa Portaria, preservar o conjunto urbanístico no que diz

89 respeito à questão de uso do solo, tanto no que identificam como avião, como no entorno.
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90 Questionou ainda, se teria o GDF, de submeter o Plano do Conjunto Urbanístíco de Brasília á

91 aprovação do IPHAN, por estar a Portaria 166/2016 legislando sobre o uso solo,

92 diferentemente do GDF, em inúmeros casos, para vários espaços fisico-territoriais do

93 Conjunto Urbanístico de Brasília. O representante do SINDUSCON/DF, João de Carvalho

94 Accioly, apontou que existem vários momentos na Portaria onde se propõe a flexibilização

95 dos usos, dentro dos setores e das suas escalas. Questionou se não deveriam indicar limites

96 para essa flexibilização, ou na indicação dos usos que seriam compatíveis com a escala

97 naquele setor, ou com a vedação de determinados usos que não seriam compatíveis naquele

98 local com aquela escala. Questionou, também, até que ponto e qual seria o alcance dos limites

99 de gabaritos que a Portaria está estabelecendo, visando a preservação. O Secretário, Thiago

100 Teixeira de Andrade, apresentou como complicador da complexidade de legislação, o anexo

101 do Brasília RevisÍtada e a incorporação da Portaria 314/1992 na Lei Orgânica do GDF. O

102 Superintendente Carlos Madson corroborou que a gestão de Brasília não é uma questão fácil,

103 que precisa ser construida e amadurecida. Que caminhar para uma normatização única é um

104 caminho, mas muito longo. Colocou que fizeram a Normativa 166/2016 em complementação

105 á Portaria 314/1992, que é uma espécie de patrimônio para o IPHAN. Informou que o IPHAN

106 tem uma Procuradoria Federal e que esse trabalho foi feito exatamente com os Procuradores

107 Federais, sendo o Procurador Chefe anterior, que participou da discussão da Portaria, é

108 atualmente Chefe da AGU, Doutor Ronaldo Galo. E que tem discutido muito internamente a

109 questão da participação, o que compete efetivamente ao IPHAN como órgão federal na gestão

110 dos Centros Históricos Tombados. Colocou que tem uma questão para equacionar, que não é

111 pacífica, e que não tem a pretensão de que a Portaria 166/2016 venha resolver esses

112 problemas, mas que acredita que é um !,'Tandepasso. Ressaltou que a criação da Procuradoria

113 Federal no IPHAN tem ajudado muito na atuação do IPHAN com segurança juridica e dando

114 força jurídica aos seus Instrumentos. Que a questão de equacionar o limite da União e

115 Município, no caso o Distrito Federal, é uma questão que cstá sendo construída no País. Que

116 entende que Brasília tem dado um avanço muito !,'Tande.Lembrou o Acordo de Cooperação

117 assinado com o Governo do Distrito Federal, com a participação de vários órgãos do governo,

118 que tem reuniões periódicas. Ressaltou a vergonha de esta interação ter acontecido somente

após recomendação da UNESCO. Colocou que a necessidade de revisão da Portaria 314/1992
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120 é uma demanda que vem de muitos anos dentro do IPHAN, e que se trata de uma construção

121 que vai avançar aos poucos, por várias gerações. Ressaltou que a Portaria tem sido apontada

122 por renomados profissionais como um grande avanço de referência internacional. Apontou

123 como desafio, colocar tudo isso em prática. Destacou que o IPHAN busca com a Portaria

124 166/2016 deixar muito claro para a sociedade às preocupações do IPHAN, bem como onde

125 eles têm que atuar dentro dos preceitos da preservação. Mencionou que não estão abrindo

126 mão de nenhuma prerrogativa. Citou o Decreto-Lei 25, de 1937, cujos artigos 17 e 18

127 dispõem que toda intervenção em sitios e monumentos tombados tem que haver a autorização

128 do IPHAN. Que estão especificando algumas questões que, obrigatoriamente, tem que passar

129 por aprovação do IPHAN, sendo a mudança de uso uma delas. E que entendem que isso não

130 está sendo alterado e sim reiterado na Portaria 166/2016. Reiterou que estão trabalhando

131 diretamente com a Procuradoria Federal do IPHAN com uma interação muito grande com o

132 Ministério Público. Argumentou que mudança de uso tem uma dimensão politica, não sendo

133 meramente técnica, dependendo do local em que vai acontecer, precisando assim de análise

134 caso a caso. Tendo sido questionado, respondeu que os locais precisam ser tratados de forma

135 diferente porque têm valores diferentes; valores urbanísticos e históricos diferentes. Afirmou

136 que a Cidade foi reconhecida como patrimônio histórico, cultural da humanidade, exatamente,

137 numa síntese, pela especificidade do trecho do plano urbanístico que caracteriza o "avião".

138 Questionado se esse seria o entendimento do IPHAN, informou que sim, juntamente com a

139 UNES CO, e que o entcndimento do IPHAN é o que foi mostrado na apresentação e será

140 reiterado. Destacou que o IPHAN não tem nenhum receio que essa questão seja judicializada,

141 porque o trabalho foi feito em consonância, com orientaçõcs e teve aprovação da Procuradoria

142 do IPHAN. A representante da Sociedade Civil, Tânia Battella Siqueira, indagou qual tipo de

143 anuência da UNESCO foi obtida pelo IPHAN e se poderiam ter acesso a isso. O senhor

144 Carlos Madson infonnou ainda, que o trabalho antes de ser editado, foi apresentado ao

145 Conselho Superior do IPHAN no Rio de Janeiro, estava presente inclusíve o Presidente

146 Nacional da ICOMOS, Leonardo Castriota, e acolhido como um grande avanço, de referência

147 internacional. Enfatizou que a Portaria 166/2016 foi apresentada no ICOMOS. Entretanto, a

148 representante da Sociedade Civil, Sra. Tânia Battella, salientou que, como membro associado

149 do ICOMOSIUNESCO, manteve contato com o Sr. Leonardo Castriota, Presidente daquele

-t8A!J.z;\Í ).
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150 Comitê Internacional, tendo sido infonnada por ele, que o ICOMOS não aprovou a referida

151 Portaria do IPHAN. O Superintendente Carlos Madson concordou que o mencionado

152 Conselho não aprova portarias do IPHAN. O Superintendente do IPHAN ressaltou, ainda, que

153 poderiam ter acesso ao documento, mas que não o teria naquele momento para

154 disponibilização imediata. A representante da Sociedade Civil, Tânia Battella Siqueira,

155 colocou que é preciso prudência nas colocações. E que é necessário compartilharem das

156 informações que estão sendo postas. O Superintendente, Carlos Madson, ressaltou que estão

157 respondendo a todas as questões feitas pelas dez instituições ao IPHAN. Que o Acordo de

158 Cooperação Técnica, o GTE, realizou 9 (nove) reuniões, tudo documentado, com todas as

159 dificuldades que sabemos como é tratado um assunto desse contexto, que não é fácil, mas tem

160 avançado. Observou que muitos outros assuntos têm se discutidos e que existe uma pauta

161 construída conjuntamente pelos órgãos que firmaram o Acordo. A Senhora Tânia Battella

162 Siqueira ressaltou estar ali para contribuir e questionou no que o IPHAN admite alterar a

163 Portaria e admitem contribuições. O Senhor Mauricio Goulart do IPHAN respondeu que

164 tratam de critérios de ocupação de uso, quando eles interferem na preservação do bem

165 tombado, não fixando e definindo usos para os setores. Seguiu explicando que trata de uso e

166 que uma coisa seria tratar de uso e a outra coisa seria invadir a competência alheia de fixar

167 usos. Que trazem critérios de preservação baseados nas escalas, redefine as escalas, coloca os

168 elementos fisicos que caracterizam as escalas, além da definição das escalas, sendo ai que

169 acreditam que a Portatia 166/2016 avança em relação a 314/1992. Que entendem que a

170 Portaria 166/2016 dá critérios de preservação objetivos para todos os setores, até para onde

171 não tem escala. Ponderou ser uma leitura pacífica que as escalas não estão presentes em todo

172 o conjunto urbanistico tombado, sendo ele maior do que a presença das escalas, e o que fazem

173 é definir critérios objetivos, que estão em cada um dos artigos. Expôs que onde a legislação

174 local não admitir certos usos, o IPHAN vai entender que o limite está dado na Portaria

175 166/2016. Explanou que se a legislação do GDF for menos restritiva, o IPHAN tem

176 instrumento para agir. E se o GDF quiser aumentar limites que estão dados na Portaria, o

177 IPHAN vai dizer que o limite dado na Portaria vai constranger a intenção do GDF de

178 aumento, porque já há um limite fixado hoje, fixado pelo GDF. E que eventual alteração do

179 limite será submetido ao IPHAN, por força do artigo 17 do Decreto-Lei 25 e do artigo 85 da

~ ~~Ej
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180 Portaria 166/2016. O Secretário, Thiago Teixeira de Andrade, ponderou que a questão é que

181 existem normas de gabaritos vigentes, que já estão acima do detenninado. A servidora da

182 Segeth, Lídia Adjuto Botelho, colocou que o artigo 49 da Portaria 166/2016, deixa dúvidas

183 com relação aos parâmetros para todas as tipologias existentes no SHCGN (Quadras 700

184 Norte), tendo em vista que as edificações de habitação coletiva de três e cinco pavimentos não

185 estão mencionadas no referido artigo. Esclareceu que está explicitado o limite somente para as

186 habitações uni familiares e que isto ocasionará dúvida tendo em vista que a legislação vigente

187 permanece. Enfatizou que entende que ficou uma lacuna em relação ao gabarito das

188 habitações coletivas existentes no citado Setor. O Secretário, Thiago Teixeira de Andrade,

189 lembrou que a necessidade de controle volumétrico também impera uma vez que foi

190 imperativo estabelecer para as superquadras. O Senhor Maurício Goulart do IPHAN ponderou

191 que a Portaria está tratando especificamente de lotes de residência unifamiliar, não seria dos

192 lotes EA3 e EA5 que estão falando. Ressaltou que Lei não retroage para os prédios que já

193 estão prontos, e que é necessário pensar e regular o que será feito para o futuro. Destacou que

194 o artigo apontado pela Senhora Lídia Botelho trata dos setores SHIGS e da SHCGN da Asa

195 Norte. Seguiu, explanando que discorda de haver flexibilização, reiterando que estão

196 pensando o futuro e estabelecendo até onde o GDF pode ir ao cumprimento da competência

197 de legislar sobre uso e ocupação do solo. Concordou que cabe indicar limites, e que pensam

198 os limites dados, a partir do que é prioritário e do que é subsidiário para a preservação do

199 conjunto. Afinnou que considera que deram, sim, os limites. E que onde fala em uso

200 diversificado é porque os usos já são diversificados ou já era recomendação à diversificação o

201 uso mais do que já estava. A Senhora Sandra Bemardes do IPHAN reforçou que o conceito

202 de preservação utilizado pelo IPHAN foi o da preservação dinâmica, que não foi inventado

203 pelo IPHAN, pois já existe desde a década de 80, com o GT Brasília. Explicou que

204 preservação dinâmica é preservar as caracteristicas essenciais que caracterizam o espaço, e

205 que foram valorados na ocasião do seu tombamento e permitir que alterações sejam feitas, na

206 medida em que, toda a cidade é dinâmica, e se constrói no dia-a-dia, tendo demandas

207 contemporâneas que precisam ser atendidas. Enfatizou que esse é um conceito utilizado hoje

208 em todas as cidades reconhecidas como patrimônio no mundo todo. O representante do

209 FECOMÉRCIO/DF, Mateus Leandro de Oliveira, colocou que ao analisar as hipóteses do

--z1j~. 7
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210 Artigo 85, que estabelece justamente a inter-relação, em termos de obrigatoriedade de análise

211 pelo IPHAN, percebeu que o capul fala que a análise e a aprovação do IPHAN é obrigatória

212 nos projetos de intervenção no CUBoQuestiona o que seriam esses projetos de intervenção, na

213 visão do IPHAN, e que uma intervenção nos Projetos de Lei e aprovação ou se dá caso a caso

214 nos projetos de arquitetura futuros. A Senhora Sandra Bemardes do IPHAN respondeu que

215 teriam que analisar de forma obrigatória os projetos de intervenção que vão desde planos de

216 preservação, Código de Posturas, Código de Edificações e Obras até Projetos de Intervenção

217 Viária. E que, projetos que o IPHAN julgar necessário, pode ser solicitado. O representante

218 do FECOMÉRCIO/DF, Mateus Leandro de Oliveira, questiona se esse raciocínio se aplica

219 também a Portaria 68, que rege o entorno. A representante do IHG/DF, Vera Lucia Ferreira

220 Ramos, colocou que nas reuniões ficou muito clara a interferência dessa Portaria 166/2016 no

221 dia-a-dia da Cidade. Questiona se há a possibilidade do IPHAN fazer uma nova republicação,

222 além das outras que já foram feitas. Seguiu fazendo observações de ordem prática que no dia-

223 a-dia vão causar problemas com a Agefis e com a aprovação de projetos: i. A autorização do

224 cercamento de pilotis em caso de risco de queda; ii. O fato da definição da escala residencial

225 na Portaria 314/1992 não está exatamente igual a da Portaria 166/2016; iii. As superquadras

226 estarem com usos diversi ficados; iv. O novo entendimento de que a escala monumental volta

227 a ser até a Praça do Buriti, quando o entendimento anterior do IPHAN é que seria até a EPIA;

228 v. Que nos afastamentos de pilotis a Portaria está sendo mais liberal que a minuta do PPCUB;

229 vi. Que a Portaria só trata da cobertura do comércio local Sul. Registrou que suas ponderações

230 tratam de questões práticas, mas que quanto às questões essenciais, valores e conceitos, não

231 identificou na Portaria mecanismos para rcsgatá-los. Indagou em que os usos diversificados

232 em vários setores beneficiarão a preservação. Que se preocupa com as colocações de

233 antecipação de demandas futuras, colocadas pelo IPHAN, pois geram expectativas e não

234 deveriam integrar um documento de preservação. Questiona também em que medida isso

235 benefieia a preservação, abrindo-se tanto o leque em algumas situações. O representante do

236 IAB/DF, José Carlos Coutinho, reafirmou que confia inteiramente na competência,

237 capacidade e na honestidade de propósito nas intenções da equipe do IPHAN. Que o

238 documento não é perfeito, mas que considera a Portaria 16612016 é um passo enorme a frente

239 da Portaria 314/1992. Que é preciso distinguir na Portaria o que é principal do que é
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240 secundário. Que compreende que a Portaria se excedeu em alguns pontos, comportando

241 correções. Propõs garantir um mecanismo permanente de atualização do mecanismo de

242 proteção da Cidade, que no momento é representado pela Portaria 166/2016, mas que poderá

243 ser representado por outros instrumentos. Destacou o compromisso que têm como Governo e

244 Sociedade perante a UNESCa. Coloca que o IPHAN tem que se manter permanentemente

245 atento às discussões que ainda vão se produzir no PPCUB e na LUaS, para incorporar as

246 contribuições e acréscimos às futuras edições da Portaria. A representante do Movimento

247 Urbanistas por Brasília, Romina Faur Capparelli, colocou que se preocupa exatamente com o

248 pensar o futuro e antecipar demandas. Que uma coisa é preservação do patrimônio cultural, e

249 outra coisa é o Estatuto da Cidade. Que o papel de pensar o futuro, antecipar demandas e

250 planejar é a parte de gestão territorial. Que o IPHAN está com o limite de mostrar para onde

251 não se avança. Que entende que misturar as duas questões pode levar a grandes conflitos. A

252 Senhora Sandra Bernardes do IPHAN respondeu que não seria possivel uma republicação

253 imediata, porque é necessário um amadurecimento da questão. Ponderou que há possibilidade

254 de revisão da Norma e que num futuro breve poderá dar uma data mais concreta. Registrou

255 que a Superintendência do IPHAN encaminhou no processo de tombamento are-ratificação

256 da poligonal de tombamento, ampliando a poligonal, quando terão que mexer na Portaria.

257 Argumentou que detalharam a Portaria 166/2016 exatamente porque a Portaria 314/1992 é

258 muito generalista e omissa em muitos casos. Que ficar com a Portaria 314/1992 e negar a

259 Portaria 166/2016 significa ficar a mercê do poder discricionário do superintendente de

260 plantão. a Senhor Maurício Goulart do IPHAN concordou que têm situações que vão precisar

261 enfrentar eventuais dissonâncias entre uma norma e outra. Que todo mundo terá que atender

262 as duas normas ao mesmo tempo e atendendo a mais restritiva você atende a menos restritiva.

263 Que estão a disposição para estabelecer um canal de debate para melhorar pontos omissos.

264 Refletiu que a Portaria traz uma transparência na relação com a Sociedade porque estabelece

265 os critérios que todos devem trabalhar. Colocou que em relação ao entorno nada muda. Que a

266 Portaria 68, de 2012, faz é estabelecer limites de altura acima dos quais o IPHAN tem que se

267 pronunciar sobre a questão da visibilidade do conjunto tombado de dentro para fora e de fora

268 para dentro. A Senhora Sandra Bernardes do IPHAN apontou que a Portaria 68/2012 não

269 usou como balizamento a nomla vigente no GDF naquelas áreas e, quando ocorrem
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270 divergências, é preciso que o IPHAN se manifeste. Colocou que futuramente pretendem

271 revisar essa Portaria. O Superintendente Carlos Madson agradeceu a todos pela oportunidade

272 e ressaltou que esse é um processo que está em construção, se colocando a disposição para

273 debates e esclarecimentos sobre o tema. O Secretário, Thiago Teixeira de Andrade, apontou a

274 necessidade de encaminharem o tema, solicitando ao IPHAN retomo de como podem efetivar

275 as contribuiçõcs da Sociedade Civil. Propôs a criação de um fórum para discussão dessas

276 questões da Portaria 166/2016, para que a Câmara Técnica possa seguir com a construção do

277 PPCUB, com questões mais conceituais e de fundo. A Senhora Sandra Bernardes do IPHAN

278 ressaltou que discutiria internamente com a Superintendência do IPHAN uma forma de

279 encaminhamento do tema e informaria ao Grupo. A próxima reunião foi marcada para 15

280 dias, no periodo vespertino. Sem mais, o Secretário de Estado da Secretaria de Gestão do

281 Território e Habitação - SEGETH, Senhor Thiago Teixeira de Andrade, encerrou os

282 trabalhos, agradecendo a participação e colaboração de todos.

~~k
THIAGO_TElfflRA DEA . DRADE

Secretario de Estado

LÍDIA ADJU~ 'BOTELHO
DIPRE/ . PRESB/SUPLAN

vlcENQmEI LIMA NETO
Subsecretário da SUPLAN

VE~~&AMARSKI
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