
,
Ai \

~

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação do Distrito Federal -
SEGETH
6° Reunião da Câmara Técnica Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de
Brasília - PPCUB, 28/07/2016.

1

2

3
4

5

6

7
8

9

10

11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

25
26

27
28
29
30
31
32
33

34

35
36

ATA DA 6' REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DO PLANO DE PRESERVAÇÃO
DO CONJUNTO URBANÍSTICO DE BRASÍLIA - PI'CUB

Às quatorze horas e trinta minutos do vigésimo oitavo dia do mês de julho do ano de dois mil
e dezesseis no Setor Comercial Sul- SCS, Quadra 06, Bloco A, 2" Andar, na sala de reuniões
do Edificio Sede da SEGETH, foi aberta pelo Secretário Adjunto da Secretaria de Gestão do
Território e Habitação - SEGETH, Luiz Otavio Alves Rodrigues, a 6' Reunião da Câmara
Técnica composta por representantes da sociedade civil do CONPLAN e do CCPPTM e do
l,'IUPO de trabalho da Segeth. Alista.de presença encontra-se anexa ao final desta Ata. A pauta
segue transcrita: I. Ordem do düi:"1. I. Abertura dos trabalhos; 1.2. Informes do Secretário;
1.3. Aprovação das Atas da 3' e .4'oOReuniãoOrdinária da Câmara Técnica, realizadas nos dias
14/06 e 24/06/2016 respectivamente; IA. Apresentação de Trabalhos em desenvolvimento:
IA. I. Percentuais relativos ao que está edificado, não edificado e pavimentado nas
superquadradas; 104.2. Novos croquis das planilhas PURPs de Parâmetros Urbanísticos do
SBN, SBS, SHN, SHS: SAUN, SAUS, SCRN, SCLRN. 2. Assuntos Gerais. 3. Encerramento.
Passou imediatamente para o Item I. Ordem do dia: Subitem, Subitem I. I. Abertura dos
trabalhos, quando o Secretário Adjunto, Senhor Luiz Otavio Alves Rodrigues iniciou a
Sessão, cumprimentando os presentes. Em seguida passou para o Subitem 1.2. Informes do
Secretário: Não houve infonnes a serem apresentados neste item. Seguindo os trabalhos, no
Subitem 1.3. Aprovação das Atas da 3' e 4' Reunião Ordinária da Câmara Técnica, realizadas
nos dias 14/06 e 24/06/2016 respectivamente: A Ata da 3' Reunião Ordinária teve algumas
observações sinalizadas, previamente, pelo Conselheiro Leonardo Mundim, representante da
OAB/DF, as quais foram acatadas e incorporadas ao documento. A referida ata foi aprovada
por unanimidade. A Ata da 4' Reunião Ordinária teve contribuições da ConselheÍra Vera
Lúcia Ferreira Ramos e da Conselheira Tânia Bat!ella de Siqueira que deverão ser
incorporadas a ata e submetida à aprovação na próxima reunião. Subitem IA. Apresentação
de Trabalhos em desenvolvimento, 104.1. Percentuais relativos ao que está edificado, não
edificado e pavimentado nas superquadradas: Este item não foi apresentado nesta Sessão.
Subitem 1.4.2. Novos croquis das planilhas PURPs de Parâmetros Urbanisticos do SBN, SBS,
SHN, SHS, SAUN, SAUS, SCRN, SCLRN, A Conselheira Tânia Bat!ella de Siqueira, em
nome das entidades sociais, Frente Comunitária do Sitio Histórico de Brasília e Distrito
Federal, Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal, Conselho Internacional de
Monumentos e Sítios e Urbanistas por Brasília, devidamente integrados com aprovação do
Governador do Distrito Federal para representarem a Sociedade Civil nos trabalhos afetos ao
Conselho Consultivo de Preservação e Planejamento Tenitorial e Metropolitano - CCPPTM,
entregou à Comissão Técnica responsável pela elaboração e acompanhamento do Plano de
Preservação do Conjunto Urbanistico de Brasília - PPCUB, documento cujo teor trata de
sugestão de mudança na metodologia do PPCUB. Seguiu leitura do texto de contribuÍções ao
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37 Secretário Adjunto, Luiz Otavio Alves Rodrigues, que qualquer Conselheiro poderá fazer
38 contribuições à parte conceitual do Plano: "I - Enumerar os princípios fimdamentais para a
39 preservaçüo do Conjunto Urbanístico de Brasília - definição conceitual ( tendo por base a
40 primeira parte do texto do Projeto de Lei em minuta apresentado pela SEGETH); as
41 Entidades que subscrevem esta aproposta se disprJem a apresentar uma sugestão. " Texto
42 consensuado. "2 - Buscar consensualidade para dejiniçrJes e estruturação eficazes para o
43 plano de preservação, com atençüo especial à necessidade de nexos do plano com programas
44 e projetos urbanísticos relativos à preservaçcio e uso dos espaços e infraestruturas públicas.
45 Disse a oradora que o plano que.ser compatibilizado com a capacidade da infraestrutura do
46 território." Seguiu discussão s'obfe 'este item: I) O Senhor Luiz Otavio Alves Rodrigues
47 informou que o PDOT - Plano Diretor de Ordenamento Territorial estabelece densidades e
48 possibilidades de ocupação dos' tei'ri.tórios, e na medida em que a ocupação se consolida,
4'1 naturalmente a capacidade,de 'in"fraestrutura e de suporte do território se toma compatível com
50 ,as propostas dos planos ordenàdores do território. 2) A Conselheira Maria Emília Bastos
51 Stenzel concordou, com a 'posiç~o do Senhor Luiz Otavio Alves Rodrigues e disse que a
52 questão extrapola a competência do'CT do PPCUB, e que não afeta somente a área tombada,
53 mas todo o Distrito Federal. 3) O Subsccretário da Subsecretaria de Políticas e Planejamento
54 Urbano - SUP,LANI SEGETH, Vicente Correia Lima, lembrou que o plano de trabalho da CT
55 do PPCUB foi. consensuado e aprovado na reunião passada. Disse que o documento hora
56 apresentado traz elementos que devem ser considerados e são passiveis de serem incorporados
57 na dinâmica de trabalho da CT. O orador propôs colocar este Item 2 como um trabalho a ser
58 desenvolvido em paralelo pela SUPLAN/SEGETH, por meio de outra Diretoria que está
59 trabalhando o ZEE - Zoneamento Ecológico Econômico do Distrito Federal, dando o suporte
60 de diagnósticos-sugerido no Item 2. Com relação aos Itens 3 e 4 da proposta das entidades,
61 coincide com o trabalho que seria apresentado nesta reunião. 4) O Conselheiro João de
62 Carvalho Accioly falou da necessidade de se fazer um levantamento do planejado e
63 consolidado originalmente, que não compromete o tombamento da cidade, segundo ele. Disse
64 não ver dificuldade na incorporação do Item 2 na programação já proposta e apresentada na
65 reunião passada. 5) A Conselheira Tânia Battella de Siqueira questionou se a metodologia já
66 foi aprovada na reunião anterior. E contestou tal metodologia, dizendo ser contra os temas
67 serem discutidos em grupos separados. A Conselheira questionou o prazo para a realização
68 dos trabalhos, e discordou do mesmo. O Senhor Luiz Otavio Alves Rodrigues lembrou que a
69 expectativa de prazo para entregar o Plano à Câmara Legislativa é atê o final do ano de 2016.
70 Disse também que não há rejeição prévia a nenhuma proposta, tanto é assim que está sendo
71 discutido o documcnto apresentado pela Conselheira. O Secretário Adjunto propôs que a
72 NOVACAP - Companhia Urbanizadora da Nova Capital apresente o Plano de Drenagem para
73 o CUs. A Conselheira Tãnia Battella de Siqueira ressaltou que a metodologia, na reunião
74 anterior, foi aprovada com voto contrário da Conselheira Vera Lúcia Ferrcira Ramos, e



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Gestão do Territórioe Habitação do DistritoFederal -
SEGETH
6~Reunião da Câmara Técnica do Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico -
PPCUB- 28/07/2016

75 corroborou com a posição da Conselheira, se pondo, também, contra a aprovação daquela
76 metodologia. O Secretário Adjunto, Luiz Otavio Alves Rodrigues, ressaltou que não há
77 determinação de prazo para realização dos trabalhos, mas sim urna expectativa de entregar
78 para a Cãmara Legislativa do PPCUB até fevereiro de 2017, prazo maior do que aquele citado
79 anterionnente (final de 2016), confonne proposto na metodologia. A Conselheira Tãnia
80 Battella de Siqueira também não concordou com o prazo estabelecido. O Senhor Luiz Otavio
81 Alves Rodrigues ressaltou que se deve estabelecer minimamente um programa de trabalho, e
82 na medida em que esse trabalho for avançando, o prazo poderá ser revisto a qualquer
83 momento. O Subsecretário de Subsecretaria de Políticas e Planejamento Urbano - SUPLAN/
84 SEGETH, Vicente Correia Lima, disse entender que é preciso, para lastrear o processo de
85 retornada do PPCUB, um tratamento técnico e a produção de um novo material de base para a
86 retornada do Plano, ou seja, uma revisão da leitura do território que se tem hoje, baseado na
87 retomada dos documentos que tinham embasado o PPCUB, até 2014. O orador disse não
88 entender que seja na CCPPTM o local de produção do material, mas apenas um local de
89 debates e reformulações dos temiís. 6) A Conselheira Vera Lúcia Ferreira Ramos disse que o
90 Projeto de Lei do PPCUB, que foi encaminhado à Câmara Legislativa em 2012, e depois foi
91 substituído pelo PL 78/2013, revogava o Decreto nO 10.829 de 14 de outubro de 1987. A
92 Conselheira ressaltou que este novo grupo de trabalho tem que se basear em princípios para
93 nortear uma nova revisão desse Projeto de Lei. O Secretário Adjunto, Luiz Otavio Alves
94 Rodrigues, disse entender que a parte mais vinculada à preservação é que estaria mais
95 consensuada e mais madura. A Conselheira Vera Lúcia Ferreira Ramos sugeriu que o Projeto
96 de Lei seja mais objetivo. Com relação ao cronograma que foi apresentado na reunião
97 passada, disse ter rebatido o mesmo naquela reunião, e se pôs novamente contraria à
98 metodologia de trabalho. 7) A servidora da COPRES/SUPLAN/SEGETH Vera Gamarski
99 lemhrou que na reunião passada foi dado espaço para diálogo fora da reunião fonnal, e que o
100 trabalho está totalmente aberto a contribuições. 8) O Conselheiro Paulo Roberto de Morais
101 Muniz lembrou da existência de um texto já consensuado, e que concorda também com o
102 enxugamento do mesmo. Disse não ver problemas com a metodologia, pois a mesma seria
103 uma fonna de acelerar o processo de trabalho. 9) A Conselheira Vera Lúcia Ferreira Ramos
104 propôs a separação do Plano de Preservação do Plano de Normas. O Secretário Adjunto, Luiz
105 Otavio Alves Rodrigues, discordou, e disse que a saída é o PPCUB unir o Plano de
106 Preservação com o Plano de Uso e Ocupação do Solo, pois assim corre-se menos risco de se
107 trabalhar com visões dissociadas de um plano que tem detenninadas premissas e princípios de
108 outro que simplesmente vai acompanhando a dinâmica da cidade, sem necessariamente
109 conversarem. Propôs que a CT do PPCUB tentará atender os 7 itens colocados pelas entidades
110 sociais. E na medida em que se avancem as discussões, o grupo deverá começar a trabalhar
111 dentro da metodologia. E aqueles que desejarem participar em mais um terna, que possa
112 envidar esforços nesse sentido. E, em se percebendo que a metodologia não está funcionando,
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será realisada. 10) A Conselheira Tânia Battella de Siqueira perguntou em que momento serão
disponibilizadas aos Conselheiros as infonnações sobre as normas vigentes. O Secretário
Adjunto respondeu que essa questão poderá ser verificada e depois será dado posicionamento
aos Conselheiros. O Subsecretário da SUPLAN informou que quem estiver trabalhando no
tema terá acesso aos dados das normas vigentes. A Conselheira Tânia Battella de Siqueira
propõs que os trabalhos sejam iniciados pelo Item 3 da planilha de parâmetros urbanísticos.
Seguiu A discussão prosseguiu sobre a prioridade dos temas a serem trabalhados. 11) O
servidor da AGEFIS, Francisco das Chagas Leitão disse que se deve partir do conceito de
qual cidade se quer, qual o limiar populacional que se quer e se esse limiar foi atingido ou
não, e em que áreas é passivel um adensamento ou em que áreas o adensamento deve ser
coibido. Disse que não há como se trabalhar com as planilhas de ocupação do solo, sem saber
se se quer adensar ou desadensar a cidade. A Conselheira Tânia Battella de Siqueira alertou
que o raciocínio do Servidor da AGEFIS Francisco Leitão não é para a área tombada. Disse
que não se está tratando aqui de planejar a ocupação e adensamento do conjunto urbanístico
de Brasília, mas sim de uma área de preservação. A Conselheira Renata Florentino lembrou
que deve se entender como administrar o centro da cidade de Brasília, preservando e
entendendo sua dinâmica. Servidor da AGEFIS Francisco das Chagas Leitão disse que é uma
visão equivocada achar que uma área tombada não deve sofrer especulações em relação à sua
população. 12) O Subsecretário da SUPLAN falou de um trabalho que faz uma análise do
conjunto urbano tombado de Brasília, que é um trabalho quase na leitura territorial de
equipamentos públicos e demográfico, que foi feito pela Coordenação de Planejamento da
SEGETH para a LUOS - Leí de Uso e Ocupação do Solo. Só que olhando o Plano Piloto,
disse o orador, que é exatamente o inverso. O estudo demonstra que a tendência demográfica,
na perspectiva de uso desse espaço urbano há uma concentração. Disse que o documento foi
feito na justificativa da descentralização e diversificação de uso ao redor do conjunto urbano
tombado para reverter o !luxo e pressão que existe no Plano Piloto. Com relação à questão da
população, observou que o estudo demonstra a população de projetos das superquadras na
base de 3 mil habitantes, ou seja, 360 mil habitantes só nas Superquadras. O Conselheiro
propõs a apresentação do documento referência da LUOS, dizendo que pode servir como
embasamento para a revisão normativa. O orador também propôs a realização de uma análise
populacional na perspectiva população de projeto e capacidade de infraestrutura e o que o
ZEE traz de novo em relação a recargas de pressão de abastecimento de água e atendimento
de drenagem e esgotamento sanitário. A Conselheira Renata Florentino lembrou que já foi
feita sugestão de se fazer a apresentação do trabalho realizado pela CODEPLAN - Companhia
de Planejamento do Distrito Federal dos estudos demográficos, sobre o perfil do Plano Piloto
e do que aconteceu nos últimos 30 anos, na cidade. 13) O Conselheiro Mateus Leandro de
Oliveira sugeriu que se concilie o atendimento de todas as demandas. Disse não entender que
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primeiro, percorrer os sete itens para depois começar os trabalhos. Disse que entende que os
sete itens serão atendidos e acontecerão no âmbito das discussões de cada tema, e a Sociedade
Civil não pode só esperar que o trabalho venha pronto só para discussão, mas também deve
apresentar seu ponto de vista sobre as propostas do Governo. O Conselheiro observou que se
a base conceitual estiver sólida, facilitará a discussão do Item 3. O Senhor Luiz Otavio Alves
Rodrigues ressaltou que parte do Item 3 estava previsto para apresentação nesta reunião de
hoje. O Subsecretário da SUPLAN disse que o trabalho de hoje é um trabalho em andamento,
e não finalizado ainda, mas apenas uma demonstração do levantamento das PRs. 14) A
Conselheira Vera Lúcia Ferreira Ramos disse lhe causar estranheza o fato de os estudos
sempre serem começados do zero ~ não serem dados uma sequência a partir de estudos já
realizados. Seguiu discussão sobre esse assunto, e o Secretário Adjunto, Luiz Otavio Alves
Rodrigues, informou que em rela.ção aos dados mais estruturantes do Plano Piloto, a respeito
do perfil da população, proporá ao 'plenário do CCPPTM, o mais rápido possível, que seja
feita uma Reunião Extraordinária do. Conselho, convidando a CODEPLAN para fazer uma
explanação especificamente em relação ao Plano Piloto, com dados que certamente embasará
os estudos feitos nesta CT do PPCUB. 15) A Conselheira Tânia Battella de Siqucira
questionou se não haverá a consolidação das normas vigentes. O Secretário Adjunto, Luiz
Otavio Alves Rodrigues, respondeu'que as planilhas é que irão trazer essa consolidação.
Dando sequêneia aos trabalhos, ri servidor da DIPRE/SEGETH, Cristiano Portilho, lembrou
que há um tempo existe o projeto de implementação de alguns desenhos a mais nas planilhas,
pois as planilhas estavam com muitos textos e alguns parâmetros não eram muito visíveis só
com a leitura dos mesmos. E agora está havendo a oportunidade de compilar informações,
desenhos e eroquis, eom o objetivo de as planilhas serem mais completas, apresentando todos
os parâmetros. O orador seguiu com apresentação das planilhas, descrevendo cada loealidade:
Setor Bancário Norte e Sul; Setor de Autarquias Norte e Sul; Setor Comercial Residencial Sul
- SCRS e Entrequadras Sul 500. O apresentador informou que está sendo elaborada uma
tabela com os dimensionamentos, de comparação com coluna do PPCUB e coluna da nonna
vigente para poder ter a diferenciação de ambas. Seguiu manifestação da Plenária: I) O
Servidor da TERRACAP Giulliano Magalhães Penatti falou sobre os parâmetros que estão
sendo estabelecidos, e perguntou se estão sendo replicados exatamente o que existia antes,
nos desenhos. Também questionou se os chanfros, mencionados pelo apresentador, serão
mantidos. Sugeriu que fosse feita uma adequação com o objetivo de melhorar os desenhos e
futuras alterações. O Secretário Adjunto, Luiz Otavio Alves Rodrigues, observou que o que
foi apresentado se trata de uma compilação do que já existe, traduzido espacialmente, dos
setores onde a nonna urbanística define a caracteristica da edificação. No entanto, as
discussões vão indicar melhorias, alterações e revisões dentro dos princípios que não afetem a
preservação e as intenções. 2) O Conselheiro João de Carvalho Accioly lembrou que a partir

d, 'gom ~,' ,"do '"'"I"'. m~mo q" ,,,' ''1'=0'" =go'" ,1'''\\1\::7. q" ':
~



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Gestão do Territórioe Habitação do DistritoFederal -
SEGETH
6ª Reunião da Cãmara Técnica do Plano de Preservação do Conjunto Urbanlstico -
PPCUB- 28/07/2016

189 perdeu e que era muito importante ter sido preservada. 3) O Conselheiro Leonardo Mundim
190 lembrou que o Art. 1.229, do Código Civil, coloca o subsolo e o espaço aéreo correspondente
191 corno agregados à propriedade do solo. 4) O Conselheiro José Carlos Cordova Coutinho disse
192 ficar horrorizado com certas coisas, que o orador considera escandalosas como os abusos que
193 acontecem na cidade. E sugeriu a possibilidade da instauração da figura do fiscal voluntário,
194 que possa fiscalizar irregularidades na cidade. O Senhor Luiz Otavio Alves Rodrigues
195 informou que a AGEFIS - Agência de Fiscalização do Distrito Federal vai lançar um
196 aplicativo, de celular, no qual qualquer cidadão poderá baixar, exatamente para identificar, em
197 tempo real, irregularidades que estejam eventualmente acontecendo e mandar isso para a
198 AGEFIS. O Conselheiro José Carlos Cordova Coutinho falou da importância de se discutir
199 conceitos da cidade que se quer, pois alguns têm que ser revisados. Falou da necessidade de
200 se resgatar os valores da cidade e tentar recuperar minimamente, no que for possível salvar da
201 cidade. Disse que é na ação e atitude dos órgãos responsáveis que talvez se possa encontrar
202 urna resposta para os problemas graves e urgentes da cidade. 5) O Conselheiro Mateus
203 Leandro de Oliveira perguntou se isso está sendo feito do ponto de vista nas NGBs que já
204 continham esse estudo e se está sendo compilado e trazido para as PURPs ou se também estão
205 sendo feitos novos desenhos das NGBs que não tinham desenhos e, portanto, se todas as
206 unidades imobiliárias do PPCUB vão ter esse desenho nas PRs., o servidor da
207 DIPRE/SEGETH, Cristiano Portilho, informou que só no caso onde se fazia referência às CSs
208 e PRs e no caso do Setor de Autarquias, a NGB 123/89 é aplicada. O Conselheiro Mateus
209 Leandro de Oliveira falou da preocupação do desenho agora entrando na PURP, em que pese
210 todo o seu aspecto positivo, até que ponto isso pode ser um limitador de desenho ou impor
211 urna obrigatoriedade que talvez não exista. Perguntou se o que a norma prevê é uma
212 possibilidade de utilização ou obrigatoriedade da utilização daquele espaço todo. Disse
213 preocupar-se se isso não está sendo endereçado de maneira que talvez esteja criando uma
214 obrigação que não existe e que o analista depois possa dizer que o desenho tem que ser
215 contemplado exatamente do jeito que está na nonna, não dando liberdade para ele ser ou não
216 ocupado totalmente. 6) A servidora DICUB/COPRES/SUPLAN/SEGETH, Joseane Aguiar,
217 lembrou que o Governo pode autorizar a ocupação do subsolo e obrigar o afastamento. Disse
218 que se não tiver Projeto aprovado, Alvará de Construção ou Habite-se, a AGEFIS tem todo o
219 respaldo legal para fiscalizar e agir. A Servidora observou que não sabe se há normas que
220 poderiam obrigar o proprietário a constmir marquises. O Servidor da AGEFIS Franciseo das
221 Chagas Leitão lembrou que não adianta a AGEFIS ir ao local, derrubar a construção e nada
222 acontecer ali. Disse da importância de urna atuação responsável do Estado no contexto da
223 ilegalidade que o DF vive hoje. O Secretário Adjunto, Luiz Otavio Alves Rodrigues, lembrou
224 que vários problemas não serão resolvidos nem com nonna e nem com projetos, mas sim com
225 formação, educação e espírito de cidadania. Disse que a nonna tem a sua limitação e sua
226
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precisa ter um sentido urbanistico, ou seja, as normas precisam refletir a lógica da ocupação
urbana e do espaço. 7) A Conselheira Vera Lúcia Ferreira Ramos voltou a afirmar que se
surpreendeu com o fato de a metodologia de trabalho ter sido aprovada na reunião passada.
Disse que na medida em que a maioria dos presentes naquela reunião entendeu que a
metodologia foi aprovada, deveria sido tratado, nesta Sessão, o Tema I: Conceitos e
espacialização das Escalas Urbanas no Território do Conjunto Urbanístico de Brasília e Graus
de Valor Patrimonial. A Conselheira registrou que lhe causa estranheza que essas inserções
sejam feitas scm uma comunicação prévia. Disse, também, estar frustrada, pois veio a esta
reunião na expectativa de que se encerraria o tema da metodologia e do cronograma e se
trataria de conceitos. E isso não aconteceu. Com relação à AGEFIS, disse ter ficado sabendo
que um fiscal daquele órgão não pode agir de oficio ao ver uma situação irregular. Só pode
agir se for provocado por meio da Ouvidoria da agência. Solicitou confinnação dessa
informação. A servidora DICUB/COPRES/SUPLAN/SEGETH, Joseane Aguiar, confirmou
que isso é verdade, e que eles só podem agir ou por provocação, por meio da Ouvidoria ou
dentro de uma ação fiscal. O Senhor Luiz Otavio Alves Rodrigues informou foi criado, no
âmbito do Governo Distrital, uma instância chamada Governança Territorial, onde tem
assentos vários órgãos do Distrito Federal, dentre eles a SEGETH, a AGEFIS, a Casa Civil, a
Polícia, as concessionárias de 'serviços, onde ações de fiscalização são coordenadas e
priorizadas exatamente, para evitar gastos de energia que não tenham consequências. 8) O
Conselheiro João de Carvalho Accioly observou que, do seu ponto de vista, a pauta está sendo
seguida, pelo menos na sequência que proposta. Ponto de vista discordante pela Conselheira
Vera Lúcia Ferreira Ramos. O Conselheiro João de Carvalho Accioly, dentro da questão
conceitual, disse estar sendo apresentada uma série de caracteristicas conceituais que foram
propostas para Brasília, que é diferente do convencional projetado para a cidade. Concluiu sua
tàla dizendo que, como o Estado não tinha condições financeiras para poder intervir nos
espaços públicos, as ocupações foram acontecendo naturalmente, pela população, de forma
diferente do proposto em gabarito inicial. Portanto, o desafio dos presentes é não se limitar só
àquele espaço privado que está todo gabaritado, mas também a expandir isso para ocupações
de áreas públicas com regramento básico que garanta uma qualidade básica de vida. 9) O
Conselheiro José Carlos Cordova Coutinho lembrou que nesta semana se comemora a
Semana do Patrimônio Mundial. Outra infonnação dada pelo Conselheiro é que o Conjunto
Arquitetônico da Pampulha, que foi reconhecido pela UNESCO como Patrimônio Mundial de
Interesse da História da Arquitetura Contemporânea. Infonnoll, também, que dia 29 de julho
de 2016, será lançado, no IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico e Artistico Nacional, um
livro contando a história da primeira ação no sentido de se criar mecanismos de proteção para
Brasília. 10) A Conselheira Tânia Battella de Siqueira registrou sua discordância com relação
à proposta de trabalho apresentada. Segundo, perguntou se as planilhas refletem a
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265 da DIPRE/SEGETH, Cristiano Portilho, infonnou que os croquis que cstão sendo compilados
266 se referem ao Setor Bancário Norte e Sul, Setor Hoteleiro Norte e Sul, Setor de Autarquias,
267 SCLRN, SCRN, e CRS e CRN, e que as planilhas se referem ao PPCUB O Subsecretário de
268 Subsecretaria de Políticas e Planejamento Urbano - SUPLANI SEGETH, Vicente Correia
269 Lima, infonnou que há a proposição de correspondência das planilhas com a tabela CNAE
270 vigente. A Conselheira Tânia Battella de Siqueira lembrou que a norma vigente tem um uso
271 especificado, não se pode introduzir nada nela sem autorização por lei. A Conselheira
272 solicitou que fosse dado ao conhecimento dos presentes o que é consolidação e o que é
273 proposição, e que as proposições sejam objetos de discussão neste Plenário e que as
274 discussões fossem acontecendo na medida em que as proposições fosse sendo reproduzidas, e
275 que fossem sendo disponibilizadas aos membros com antecedência para que se apoderassem
276 dos assuntos. O Subsecretário da SUPLAN lembrou que hoje foi tratado na apresentação os
277 trabalhos que estão sendo feitos, e não apresentação de conteúdos, pois a discussão dos
278 conteúdos será feita no grupo focal específico das normas, e não neste grupo maior. [tem 2.
279 Assuntos Gerais: I) O Secretário Adjunto, Luiz Otavio Alves Rodrigues, infonnou que a
280 próxima reunião da CT do PPCUB está marcada para os dias 12 e 26 de agosto de 2016,
281 quando serão trabalhados os Temas I e 2. 2) O Subsecretário de Subsecretaria de Políticas e
282 Planejamento Urbano - SUPLAN/SEGETH, Vicente Correia Lima, propôs uma Reunião
283 Extraordinária para tratar do subitem 104.1. Percentuais relativos ao que está edificado, não
284 edificado e pavimentado nas superquadradas, que não foi analisado nesta Sessão, e dos Temas
285 I e 2.3) A Conselheira Vera Lúcia Ferreira Ramos lembrou que o estabelecimento dos temas,
286 na reunião passada, foi interrompido, pois vários Conselheiros se manifestaram em favor de
287 participar de vários Subgrupos de Trabalho e trabalhar em diversos temas. O Subsecretário da
288 SUPLAN propôs que os Conselheiros indiquem, via e-mai!, em que temas têm interesses de
289 participar e em qual subgrupo. 4) A Conselheira Tânia Battella de Siqueira perguntou se
290 cronograma proposto anterionnente está fechado e aprovado, com seus respectivos temas. A
291 Conselheira se pôs contrária à proposta aprovada anterionnente. 5) O Secretário Adjunto,
292 Luiz Otavio Alves Rodrigues, solicitou a Conselheira que apresente nova proposta de
293 cronograma. E infonnou que os temas apresentados pelo Grupo têm interfaces com os temas
294 apresentados pela Conselheira Tânia Battella de Siqueira, que foram apresentados acima. A
295 Conselheira Tânia Battella de Siqueira concordou em trazer nova proposta de conceitos. 6) O
296 Subsecretário da SUPLAN confinnou que no dia 12 de agosto de 2016, no período da tarde, a
297 CT do PPCUB tratará do Tema I, que é composta pela Conselheira Romina Faur Capparelli
298 (Movimentos Urbanistas por Brasília), pelo Conselheiro Ricardo (UnB), pela Conselheira
299 Renata, por Membros da Diretoria de Preservação de SEGETH, e outros Conselheiros que
300 queiram participar dos trabalhos do Subgrupo. 7) A Conselheira Vcra Lúcia Ferreira Ramos
301 não concordou com a proposta, e disse ser inviável participar das reuniões. Foi definido que a
302 partir do tratamento do Tcma I, será indicado o dia para ser analisado o Tema 2, com possivel
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provocação ao IPHAN para que ele dê respostas a alguns questionamentos que, por ventura,
sUljam no Subgrupo. A Conselheira Romina Faur Capparelli observou que existe uma
orientação do Departamento Jurídico do IPHAN para este não participe e não se manifestam
nas discussões. O Secretário Adjunto, Luiz Otavio Alves Rodrigues, lembrou que no GTE -
Grupo Técnico Executivo existe um grupo técnico que em algum momento terá que interagir
com as discussões hora propostas. E se for preciso alguma manifestação institucional do
IPHAN em relação a alguma questão, ele será provocado e terá que se manifestar
institucionalmente. Item 2. Encerramento: Sem mais, o Secretário Adjunto da Secretaria dc
Estado de Gestão do Território e Habitação - SEGETH, Luiz Otavio Alves Rodrigues,
encerrou os trabalhos, agradecendo a participação e colaboração de todos.

VICENTE CORREIA IMA NETO
Subsecretário da SUPLAN

VER~~ARSKI
COPRES/SUPLAN
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