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ATA DA 7' REUNIÃO DA CÃMARA TÉCNICA DO PLANO DE PRESERVAÇÃO

DO CON.JUNTO URBANÍSTICO DE BRASÍLIA - PPCUB

Às quatorze horas e trinta minutos do décimo segundo dia do mês de agosto 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 7' Reunião da Câmara Técnica do Plano de Preservação do Conjunto

.Urbanístico de Brasílía -~ PPCUB, pelo Secretário de Estado da Secretaria de Gestão do

Território e Habitação - SEGETH, Senhor Thiago Teixeira de Andrade, contando com a

presença do Subsecretário de Políticas e Planejamento Urbano - SUPLAN, senhor Vicente

Correia Lima Neto, da servidora Lídia Adjuto Botelho, da Diretoria de Preservação -

D1PRE/SUPLAN/SEGETH, de membros representantes da Sociedade Civil do CONPLAN e

do CCPPTM/DF, bem como do grupo de trabalho da SEGETH, instituido por meio de

Portaria nO 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. Aprovação da Ata da 4' Reunião Ordinária da Câmara Técnica, realizada no

dia 24/06/2016; IA. Apresentação de Trabalhos em desenvolvimento: 1.4.1. Apresentação

dos Percentuais relativos ao que está edificado, não edificado e pavimentado nas

Superquadras; 1.4.2. Leitura Territorial para PPCUB e LUOS. 2. Assuntos Gerais. 3.

Encerramento. Passou imediatamente para o Item I. Ordem do dia: Subitem 1.1. Abertura dos

trabalhos, quando o Secretário Thiago Teixeira de Andrade deu por aberta a Sessão,

cumprimentando. os presentes. Em seguida passou para o Subitem 1.2. Informes do

Secretário: ao que informou ter recebido uma Carta de quatro entidades, com sugestões a

serem incorporadas à nova lei em questão; informou também que os itens lA.1 e 1.4.2 são

para atendimento a uma demanda da senhora Renata Florentino, representante da Associação

Civil Rodas da Paz, e que será apresentado parte nesta reunião e parte na reunião do Conselho,
Consultivo de Preservação e Planejamento Territorial e Metropolitano - CCPPTM, do dia 23

de agosto. Seguiram-se os trabalhos com o Subitem 1.3. Aprovação da Ata da 4' Reunião

Ordinária da Câmara Técnica, realizada no dia 24/06/2016: A Ata da 4' Reunião Ordinária foi

aprovada com observações ao texto, pela Conselheira Tânia Battella de Siqueira,

representante da Sociedade Civil. Em seguida passou ao Subi tem IA. Apresentação de
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Trabalhos em desenvolvimento. A Conselheira Tânia Battella explicou o conteúdo central da

carta entregue à presidência: a) sugestão de um novo roteiro em termos de metodologia de

trabalho; b) possibilidade de levantamento das normas vigentes; c) comparar a Legislação de

1987 com a Icgislação vigente, para verificar possível desvirtuamento; d) informou que

acompanhou várias das modificações e que, em sua opinião. muitas delas foram decididas

politicamente; e) ponderou .que existem questões essenciais que precisam ser resgatadas; t)

explicou que ê contra a proposta de metodologia, primeiro por entender que especialmente a

questão conceitual devia ser objeto de debate de todos, por ser questão principal que norteará

o desenvolvimento dos trabalhos, e se comprometeu, enquanto entidade, a formalizar uma

proposta relativa à questão conceitual, para ajudar a ampliar os debates. A Conselheira Vera

Lúcia Ferreira Ramos, representante do Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal-

IHG/DF, ponderou que a parte inicial' do texto precisa ser enxugada, pois ainda está prolixo c

sem'a técnica legislativa adequada. Esclareceu que concorda com o conteúdo em geral, mas

discorda da forma como se apresenta.' Há diversos conflitos entre os artigos da parte inicial e

os demais artigos. Entende existirem, cláusulas pétreas que devem ser respeitadas, como por

exemplo, as ca'racterísticas essenciáis do plano piloto, que constam do Documento Brasília

Revisitada , anexo da legislação de proteção. Ressaltou que é preciso que o novo texto do

PPCUB traga a premissa da preservação e que estabeleça mecanismos para resgatar

princípios do plano originaL O Secretário, Thiago de Andrade, esclareceu que a questão da

preservação surgirá no debate do Projeto de Lei, e que já existem ideias para um seminário

específico, de fonna a possibilitar, pensar melhor na problemática que envolve o assunto.

Explicou que há necessidade de clarear essas cláusulas pétreas, porque não são claras para

todos. Concordou com a sugestão constante na carta, "de resgatar os planos, programas,

principios e conceitos". Sugeriu, ainda, trazer para o debate a conceituação de conservação,

manutenção e preservação do Conjunto Urbanistico de Brasília. O Conselheiro Gunter Roland

Kolsdorf Spiller, representante do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Distrito Federal-,
CAU/DF comentou que as intervenções lhes dão esperança, mas ponderou que o !,'lUpO

precisa ter fidedignidade e autonomia para dizer o que entende por preservação. Lembrou que

já sugeriu várias vezes a revisão da poligonal do Conjunto Urbanístico de Brasília, pois não

concorda com o que está na legislação. A Conselheira Romina Faur Capparellí, representante
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58 do Movimento Urbanistas por Brasília, sugeriu também resgatar quais são as limitações que a

59 legislação propõe, com relação aos principios, e se colocou à disposição para fazer essa

60 compilação. A servidora Lidia Adjuto Botclho, da Diretoria de Preservação -

61 DIPRE/SUPLAN/SEGETH, concordou com relação a discutir melhor as conceituações, mas

62 chamou a atenção para a prática de procedimento, tendo em vista que, quando foi definida a

_63 proposta metodológica para trabalhar com o Grupo de Trabalho e com a Câmara Técnica, o

64_. objetivo era de c'onseguir maior objetivação, tentando melhores resultados. Observou, ainda,

65 que se .for abrir para um debate maior, precisará conciliar com a proposta metodológica

66 existente, e não anular o trabalho já realizado. O Secretário, Thiago de Andrade, explicou que

67 considera ser possível conciliar e que não vê sobreposição, tendo em vista que o trabalho do

68 grupo poderá passar a ser a base dos debates. Sugeriu a possibilidade de todos os conselheiros

69 trazerem sugestões e contribuições para a próxima reunião. O Conselheiro José Carlos

70 Coutinho, representante do Institutos de Arquitetos do Brasil - IABIDF enfatizou que depois

71 de formar uma ideia conjunta e global sobre o que é o objeto de trabalho e o que deve ser

72 preservado, poderão ser criad.os pequenos h'l1JPOS, com tarefas mais determinadas e precisas.

73 Lembrou, ainda, do papel do Aloízio Magalhães, a primeira pessoa a dar partida nas ações

74 para uma política de preservação. Ressaltou que Aloizio Magalhães criou um Grupo de

75 Trabalho para estabelecer essas ações de preservação, mas que naquela ocasião não era

76 entendido como tombamento, e sim como ações coordenadas, no sentido de estabelecer uma

77 política de preservação. Observou que há necessidade de outro tipo de atitude, diante da tarefa

78 de proteção da cidade, e não de preservação, que parece ser uma conotação estática erigida.

79 Ressaltou, ainda, a necessidade de definir ação à luz de conceitos modernos de planejamento,

80 atitude dinâmica e não dogmática e estática. Reforçou, também, que o grupo de conceituação

81 devia ser obrigatório para todos, principalmente para os que não militam na área de

82 urbanismo, e que precisa atentar para uma nova abordagem da cidade, e não se ater

83 exclusivamente ao dogma do tombamento. O Secretário, Thiago de Andrade, ponderou que os

84 maiores proprietários de terra de Brasília querem que tudo permaneça como está, e não

85 querem Plano de Preservação do Conjunto Urbanistico de Brasília - PPCUB, querem

86 justamente um certo grau de discricionariedade que a legislação atual permite, e

87 principalmente que não se mexa no estoque de terras que já está nas mão de poucos.
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Ponderou, ainda, que um erro crucial na discussão do patrimônio é partir de um conceito de

originalidade, principalmente em se tratando de objeto que tenha claramente sua autoria

compartilhada. A Servidora Lídia Adjuto Botelho esclareceu que estão trabalhando em cima

do documento base, na sistemática adotada pelo GT interinstitucional em 2014, projetando o

texto e discutindo. Mas ressaltou que não se esgotariam os debates somente no grupo'

pequeno, havendo a necessidade de discussão no grupo maior. Informou, ainda, que separou

em temas para melhor operacionalizar, mas que eles não estão desconectados. Esclareceu que

fez uma alteração da ordem dos títulos na estrutura do documento, que era uma critica feita de

que o projeto de lei se iniciava não pelo objeto de tombamento, mas pela sua área de entorno,

e que já. havia uma portaria que definiria, havendo a necessidade de enxugar essa parte no

projeto de lei. Infonnou que continuava em aberto a possibilidade para novas contribuições. A

Conselheira Vera Lúcia Ferreira Ramos observou que é preciso deixar claro que da parte

revisada com a participação da Sociedade Civil em 2014 ficaram vários pontos não

consensuados e algumas pendências para serem discutidas, pois os trabalhos foram

interrompidos à época. Em seguida passou-se ao Item 1.4.2. Leitura Territorial para PPCUB e

LUaS, com o Subsecretário de Políticas e Planejamento - SUPLAN, Vicente Correia Lima

Neto, que iniciou sua apresentação lembrando que a intenção do estudo não é substituir,

delimitar ou definir um outro parâmetro de ocupação para a Superquadra, mas que a

necessidade veio da gestão, de como os espaços estão ocupados no território. Fez os seguintes

esclarecimentos: A) que a Portaria 166 retoma como referência, o parâmetro de ocupação de

15% (quinze por cento), e está no PPCUP com 15% (quinze por cento). B) que o exercício

que foi feito de maneira geral foi estabelecer um polígono 280 x 280, fazendo a conversão de

todo o sistema viário em polígono e todas as edificações internas das superquadras, e que tudo

isso é uma categoria e que descontados o sistema viário e a parte pavimentada que está

identificada na poligonal, o restante foi considerado como área verde não edificante, que

corresponde à faixa verde e à área verde não pavimentada nas superquadras. C) que a área

edificada ficou sendo todas as projeções residenciais e os equipamentos comunitários dentro

da superquadra, e que isso faz toda diferença ao tratar os 15% (quinze por cento). D) com

relação ás áreas livres pavimentadas, ao sistema viário e algumas áreas secas, tem 17%t <i$!. ,
cr
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117 (dezessete por cento) no caso das Quadras 100 da Asa Sul, mas que com relação à área verde

118 observa-se que como a minima é 55% (cinquenta e cinco por cento), tem se mantido. E) que

119 no documento "Notas Relativas ao Tombamento", de autoria da arquiteta Maria Elisa Costa,

120 fica claro que a parte de equipamento público comunitário é área edificada. F) que o objetivo

121 não é confrontar a Portaria 314, mas compreender quais são os parâmetros fundamentais das

122 superquadras. Neste momento da apresentação, houve alguns questionamentos por parte do

123 plenário: 1) A Conselheira Vera Lúcia Ferreira Ramos esclareceu que o estudo apresentado

124 partiu de uma premissa equivocada com relação à ocupação de 15% das superquadras, pois a

125 Portaria 314 determina que esse percentual se refere exclusivamente às unidades de habitação

126 coletiva e não engloba os equipamentos públicos comunitários. 2) O Conselheiro Gunter

127 Roland Kolsdorf Spiller questionou se seria o resultado de uma solicitação da última reunião;

128 3) O Conselheiro sugeriu colocar logo no inicio da apresentação, qual a intenção e motivação

129 do estudo; 4) Ainda per!,'lIntou se esses dados poderiam dar insumos para uma politica de

130 reocupaçãoe resgate das ideias originais, a que o Subsecretário, Vicente Correia Lima Neto,

131 respondeu que não, e que no PPCUB há uma demanda de tentar inserir em algum capitulo,

132 diretrizes urbanistiéas para as superquadras, para orientar tanto a Central de Aprovação de

133 Projetos - CAP quanto a própria coordenação de preservação, para ter mais respaldo quanto a

134 esses quantitativos e para maior segurança para deliberar sobre urbanização de superquadra.

135 O Secretário, Thiago de Andrade, completou que há, inclusive, novas ideias sobre a melhor

136 gestão da superquadra. 5) A Servidora Josiana Aguiar Wanderley, da Diretoria de Gestão do

137 CUB DICUB/SUPLAN/SEGETH, ponderou que a questão de se ter o modelo de projeção é

138 porque o autor do projeto queria definir onde ficaria a edificação e deixar solo livre público,

139 mas que há necessidade de um mapeamento mais preciso, para melhor controle do que é

140 público e privado, bem como do subsolo. O Secretário, Thiago de Andrade, lembrou de que

141 talvez precise explicitar se é permitido remanejamento de lote, para evitar que sejam criados

142 com destinação diversa, uma vez que as áreas das entrequadras que já tem uso especificado

143 como uso cultural, para que a demanda seja atendida como equipamento público e não como

144 parcelamento de novos lotes. 6) O Conselheiro João Gilberto de Carvalho Accioly,

145 representante do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Distrito Federal -

146 SINDUSCON/DF, observou que se o levantamento do trabalho nas superquadras foi feito de

~A.>'~ .rV



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação do Distrito Federal -
SEGETH
7ª Reunião da Cãmara Técnica do Plano de Preservação do Conjunto Urbanistico-

PPCUB - 12/08/2016

147 fonna amostrai e, neste sentido, ele é bem interessante. Ao que o Subsecretário Vicente

148 Correia Lima Neto reforçou que serão feitos os ajustes, no sentido de uma análise do quanto

149 isso varia dentro do território, qual o percentual que segue esse modelo e o quanto varia desse

150 modelo com relação tanto à dimensão, ocupação de faixa verde e os parâmetros. Informou

151 que serão incorporadas as observações que foram colocadas pelos conselheiros. Passou

152 imediatamente. para. a segunda apresentação: Leitura Territorial, explicando que é um.

153 documento que está sendo desenvolvido pela Coordenação de Planejamento, em que consiste

154 numa leitura territorial com ênfase na vulnerabilidade social, na diversificação da base.

155 produtiva e na oferta ôe equipamentos públicos comunitários do Distrito Federal. E que está

156 sendo colocado como texto para discussão e como elemento de recomendação para Lei de-

157 Uso e Ocupação" do Solo - LUOS, do Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de

158 Brasília - PPCUB e do Zoneamento Ecológico Econômico. ZEE, para tratar a questão da

159 economia, a questão dos equipamentos públicos, do uso dos lotes vinculados à educação e à

160 saúde no território. Esclareceu, ainda, que partiu de um contexto em que o território é

161 desigual, e que de certa maneira todos os efeitos no território acontecem de forma sistêmica,

162 que o Plano Piloto tem o efeito polarizado r no território do Distrito Federal. Infonnou que foi

163 realizada uma identificação do perfil socioeconômico da população, relacionando as

164 demandas por equipamento público comunitário, com tendências de crescimento

165 demográfico. E que no caso da LUOS, em termos normativos está se criando a figura de

166 equipamento público, uma figura de uso, independente do que o uso normativo anterior

167 previa, zerando o uso. Mas que é necessário criar condições para que a economIa se

168 desenvolva na região central, mas que as atividades econômicas possam ocorrer também fora

169 da região mais central. A Conselheira Tânia Battella de Siqueira lembrou que são três os tipos

170 de bens públicos: os bens públicos de uso comum do povo ( praças, ruas, áreas, verdes),

171 inalienáveis; os bens públicos de uso especial (os equipamentos públicos comunitários de

172 educação, saúde, recreação, lazer), aí também se enquadrando os equipamentos públicos

173 urbanos ( destinados a infraestrutura urbana) também inalienáveis, e os bens públicos

174 dominicais ou dominiais, que são aqueles disponíveis para alienação - os lotes da

175 TERRACAP, no caso do DF. O Subsecretário, Vicente Correia Lima Neto, comentou que ao

176 analisar a quantidade de imóveis vagos no Plano Piloto, percebe-se uma quantidade muito
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grande, onde a demanda por esse equipamento não se realizará, e o imóvel ficará vazio. A

Conselheira Tânia Battella de Siqueira ressaltou que isso será discutido na discussão da

unidade de vizinhança. Ao que o Subsecretário Vicente discordou, afirmando que não

somente com relação à unidade de vizinhança, porque a questão do equipamento público está

localizado em todo o Plano Piloto. Esclareceu, ainda que quanto ao método foi utilizado o

Índice de Vulnerabilidade Social - IVS, desenvolvido pelo Instituto de Pesquisa Econômica

Aplicada - IPEA, onde ele agrega três indicadores: Capital Humano, Renda e trabalho,

Infraestrutura. Enfatizou que, além disso, foi trabalhado com os dados da PDAD/2013, e que

em cima dos dados foi criado a estrutura das Pirâmides Etárias, para entender os padrões das

fases de transição do modelo demográfico que acontecem no território. Objetivando: segregar

os dados da PDAD de emprego, saúde e educação; espacializar os dados das potencialidades,

vulnerabilidades e fluxos de atividades; trabalho: concentração de desempregados por Região

Administrativa - RA e fluxo de trabalhadores entre RAs; saúde: locação dos postos de saúde e

hospitais públicos, o fluxo de usuários do sistema e a concentração de usuários de planos de

saúde privados; educação: locação das instituições de ensino, o fluxo de estudantes e a

concentração de habitantes em idade escolar que não estudam. Ainda apresentou as

Pirâmides, reconheccndo que são três etapas: Etapa I: Expansão, onde a pressão por

equipamentos de saúde ainda é !,'fande; Etapa 2: a taxa de natalidade começa a cair, reduzindo

o ritmo de crescimento da população; Etapa 3: baixas taxas de mortalidade e natalidade,

resultando em lento crescimento demográfico. Explicou que do ponto de vista da

vulnerabilidade social, comparando o Distrito Federal em relação ao Brasil, o DF está muito

melhor, pois sua área mais pobre é melhor que a média brasileira. E com relação ao capital

humano praticamente não existe área de alta vulnerabilidade, mas no componente de

infraestrutura cxistc sim alguns rincões de pobreza que estão plasmados pela falta de

infraestrutura urbana. Infonnou que os dois principais polos de emprego do Distrito Federal é

a região central do Plano Piloto e a região do Setor Hospitalar Sul, e que somados aos

deslocamcntos de áreas para também ter acesso à educação e à saúde, reforça a importância

da mobilidade, sendo urgente a necessidade de criar condições de trabalho para que as

pessoas possam trabalhar em sua própria RA, bem como possibilitar equipamentos de saúde,

uma vez quc o Planto Piloto concentra muitos cquipamentos de saúde. E que essas resoluções
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207 venham propiciar redução do tempo de deslocamento da população, a exemplo da área de

208 Desenvolvimento Produtivo 3, em que na cidade do Gama já é possível observar alguma

209 central idade acontecendo em relação a empregos. Esclareceu que o presente trabalho veio

210 para balizar as iniciativas existentes,.os instrumentos que estão em andamento pelo Estado,

211 como ZEE, LUOS e PPCUB, que precisam estar mais integrados. E ressaltou que nessa fase

212 _ de desenvolvimento ainda está aberto para novas sugestões ou novos indicadores, no sentido

213 de qualificar mais a discussão. O Conselheiro José Carlos Coutinho, representante do Instituto

214 de Arquitetos do Brasíl - IAB/DF, observou que analisando a radíografia de toda a.

215 apresentação, considera o trabalho merecedor de elogios, mas quanto à sua utilidade para o -

216 PPCUB, já não tem essa certeza. O Secretário, Thiago de Andrade, ponderou que de fato seus

217 efeitos terão mais utilidade para a LUOS. Esclareceu que as dinâmicas: centro de periferias,

218 exclusão social, crescimento demográfico, êxodo rural, realmente não combatem o

219 planejamento urbano, e que possivelmente instrumento al~,'um consiga combater. Mas

220 ressaltou a importância dessa radiografia, em que há questões normativas que podem ser

221 enfrentadas, tomado todo o trabalho primordial. Esgotadas as discussões e o trabalho proposto

222 em pauta, passou-se ao Item 3. Encerramento: O Secretário de Estado da Secretaria de Estado

223 de Gestão do Tcrritório e Habitação - SEGETH, Thiago Teixeira de Andrade, encerrou os

224 trabalhos agradecendo a presença e participação de todos. A próxima reunião do PPCUB

225 ficou agendada para o dia 30 de agosto às l4h.

THIAGO ;E ~EI~E
Secrklário de Esta

SEGETH

VICENTE CORREIA LIMA NETO
Subsecretário

SUPLAN/SEGETH

-,

VER~A MELI~ O LOPES DOS
SANTOS GAMARSKI
SUPLAN/SEGETH
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