
Exmo. Senhor Secretário 
Thiago Teixeira de Andrade 
Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação do 
Governo do Distrito Federal — SEGEHT — GDF 
c/cópia para MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS 

Senhor Secretário, 

Como representante da sociedade civil nesta Comissão Técnica, e 
coordenadora da FRENTE COMUNITÁRIA DO SITIO HISTÓRICO DE BRASíLIA E 
DISTRITO FEDERAL, que congrega inúmeras entidades da sociedade civil do DF 
venho, por meio desta, fazer registrar junto a essa CT, em nome dessas entidades, 
alguns questionamentos sobre a proposição disponibilizada no sítio eletrônico 
dessa SEGETH e considerando: 

a) — que esta FRENTE COMUNITÁRIA não teve condições de participar de 
todas as reuniões da CT, mas acompanhou o processo através das matérias 
divulgadas pelo sitio eletrônico da Secretaria e da participação de seus membros 
em reuniões e Audiências Públicas promovidas sobre o assunto; 

b) — considerando o comunicado dessa SEGETH ( que anexo) , por E-Mail, que 
a reunião convocada para hoje, dia 25 de setembro será a última reunião desta 
Comissão Técnica; 

c) — Considerando ainda que a SEGETH tem divulgado, sempre, que todo o 
material produzido CONTA COM O APOIO E PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE 
CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, solicitamos, as seguintes informações e 
esclarecimentos dessa SEGETH: 

1. qual foi a frequência da participação da sociedade civil nas reuniões da 
Comissão Técnica, e quais representações compareceram com tal 
responsabilidade? 

2. qual o acréscimo populacional que a proposta da LUOS propõe, seja por 
alterações de uso do solo com permissões para uso habitacional, seja 
para outras atividades como comerciais, de prestação de serviços e 
industriais? Essa informação registrei, como representante da FRENTE 
COMUNITÁRIA como necessária e indispensável, em uma das primeiras 
reuniões da CT; 

3. qual o estudo técnico que demonstra a viabilidade desse acréscimo, e de 
possível atendimento pela capacidade da infraestrutura urbana existente 
de abastecimento de água potável, coleta e tratamento de esgotos, de 
drenagem pluvial, de coleta e depósito de lixo, de energia elétrica, do 
sistema viário? 

4. Porque as reinvindicações dos moradores do Lago Sul e Lago Norte e 
Park Way, de manutenção dos Setores como exclusivamente residenciais 
não estão sendo consideradas na proposta da SEGETH? Qual a 



demonstração do interesse público para contrariar a vontade dos 
moradores desses Setores? 

5. 	Qual a metodologia cientifica utilizada na pesquisa elaborada pela 
CODEPLAN, que a SEGETH tem se baseado para justificar "que a 
maioria dos moradores concorda com as atividades de MEI em áreas 
residenciais", SE HÁ ABAIXO-ASSINADO DE MORADORES JÁ 
ENTREGUE A ESSA SEGETH em número muito superior a pesquisa 
utilizada pelo Governo? Temos notícias, por exemplo, de que 
moradores com idade superior a 60 ( sessenta ) anos 	foram 
"dispensados" de responder; outros receberam perguntas direcionadas, 
que não correspondem ao objeto da proposta existente na LUOS. Tais 
fatos exigem esclarecimentos sobre a metodologia cientifica adotada na 
pesquisa como o universo utilizado, as perguntas etc, até agora 
desconhecidos pela sociedade como um todo e por aqueles diretamente 
afetados pelas alterações de uso propostas. 

Quais os estudos técnicos que comprovam a viabilidade de alterações de 
uso do solo nas Áreas de Tutela da Área Tombada de Brasília, nos 
termos da legislação federal de Proteção, que determina para esses 
espaços a preservação da "visibilidade e ambiência"? 

7. Onde encontramos o QUADRO COMPARATIVO das normas de uso e 
ocupação atuais e as propostas, em conjunto, para que a sociedade 
tenha a visibilidade do conjunto da proposição? 

8. Porque a SEGETH não está atendendo a RECOMENDAÇÃO DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS 
QUANTO A PRECEDÊNCIA NA APROVAÇÃO DO ZONEAMENTO 
ECOLÓGICO E ECONÓMICO À ELABORAÇÃO DA LUOS, constante 
no Procedimento Administrativo PA no. 08190.046097/16-87, em seu 
item 39, uma vez que haverá alterações no macrozoneamento do PDOT-
DF e restrições no uso do solo, no mínimo, com a inclusão da RESERVA 
DO BIOSFERA DO CERRADO que não constou no Plano Diretor de 
Ordenamento Territorial do Distrito Federal? A aprovação do ZEE 
implicará na REVISÃO do PDOT-DF que, por sua vez, trará novos rumos 
e diretrizes para a ocupação e uso solo a serem cumpridos na LUOS e 
PPCUB. 

Diante do acima exposto, a FRENTE COMUNITÁRIA DO SITIO HISTÓRICO DE 
BRASILIA E DISTRITO FEDERAL solicita que esta Carta seja registrada na íntegra 
na ATA da presente reunião e seja disponibilizada no sitio eletrônico da SEGETH. 

Brasília, 25 de setembro de 2017 
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Tãnia Battella de Siqueira 
FRENTE COMUNITÁRIA DO SITIO HISTÓRICO DE BRASiLIA E DISTRITO 

FEDERAL 
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