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PLANO DE PRESERVAÇÃO DO CONJUNTO URBANÍSTICO DE BRASÍLIA – PPCUB 

ATA DA 3ª AUDIÊNCIA PÚBLICA DE APRESENTAÇÃO DA MINUTA DE PROJETO DE 

LEI COMPLEMENTAR DO PPCUB. 

09 DE JUNHO DE 2012 
No dia nove de junho de 2012, no auditório da Câmara Legislativa do Distrito Federal, foi 

realizada a audiência pública de apresentação do Plano de Preservação do Conjunto 

Urbanístico de Brasília – PPCUB. O Cerimonial deu início aos trabalhos às nove horas e 

trinta minutos, na ocasião que esclareceu que o objetivo daquela 3ª Audiência Pública 

do PPCUB era informar e esclarecer, colher sugestões, opiniões e proposições à minuta 

do Projeto de Lei Complementar por parte da população, da sociedade civil organizada e 

também das instâncias governamentais.  O Mestre de Cerimônia, Rubens Andrade, 

convidou para a composição da Mesa de Abertura as seguintes autoridades: o 

Secretário de Estado da Sedhab, Sr.Rafael Oliveira; o Secretário da Secretaria de 

Cultura, Sr.Hamilton Pereira; o Deputado Federal, Sr.Geraldo Magela; a Deputada 

Distrital, Sra.Eliana Pedrosa; O Deputado Distrital, Sr.Roney Nemer; o Secretário-

Adjunto de Turismo e o Sr.Geraldo Bentes; e o Presidente do Ibram, Sr.Nilton Reis 

Batista Junior. O mediador também de registrou e agradeceu a presença do Sr. Gilberto 

da Polícia Militar do Distrito Federal, do 7º Batalhão; do Sr. Ivonaldo, do Corpo de 

Bombeiros do Distrito Federal; do Sr. Adriano Dutra, Diretor de Obras Militares do 

Exército Brasileiro; do Sr. Ariomar Diniz, da ASCON; e do Sr. Luís Antônio Reis, Diretor 

da Terracap. Em seguida o Mestre de Cerimônia perguntou se havia no auditório algum 

representante do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Dado que não 

houve manifestação, ele agradeceu a presença das demais autoridades e convidados 

presentes e passou a palavra ao Sr. Secretário de Estado da Sedhab, Rafael Oliveira. 

Este saudou a todos e convidou para subir e compor a Mesa de Abertura o Presidente 

da Terracap, Sr.Antônio Carlos Lins; e o Presidente da Câmara Legislativa do DF, 

Deputado Distrital Sr.Cláudio Abrantes. Em sua fala o Secretário Rafael Oliveira disse 

que naquele dia a Sedhab, munida do espírito democrático, apresentaria a minuta de um 
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projeto de lei à sociedade, síntese de uma discussão de dois anos e meio, na tentativa 

de explicitar o Plano de Preservação e exaurir os temas polêmicos que ainda existiam. 

Relatou ainda, que sob a orientação do Governador e do então Secretário Geraldo 

Magela, a Secretaria imprimiu um processo de aceleração das discussões em torno do 

plano, tratando tanto das questões das diretrizes da preservação da cidade, como 

também aquelas questões mais sensíveis do ponto de vista do uso e ocupação do solo, 

e que são sentidas mais diretamente no cotidiano pela população. Salientou que os 

trabalhos relativos à finalização do PPCUB acontecem no mesmo momento que o 

relatório da comissão da Unesco aponta para a necessidade premente de solução para 

as questões centrais em torno da preservação de Brasília como Patrimônio Cultural da 

Humanidade. O Secretário finalizou sua fala afirmando que o esforço para se obter as 

soluções deve respeitar a ideia original de Lucio Costa, mas tendo a compreensão de 

que a cidade é um organismo vivo que também cria seu próprio caminho rumo ao 

desenvolvimento, que por sua vez, precisa ser regrado com bases normativas para que 

se possa fazer uma fiscalização efetiva e eficaz com a finalidade de preservar aquilo que 

necessária e obrigatoriamente precisa ser salvaguardado. A cerimônia de abertura 

contou ainda com os pronunciamentos do Sr.Secretário da Secretaria de Cultura, 

Sr.Hamilton Pereira; da Deputada Distrital Eliana Pedrosa; do Deputado Distrital Cláudio 

Abrantes, do Senador Rodrigo Rollemberg, que chegara, compôs a Mesa e fora 

solicitado a se pronunciar, e do Deputado Federal Geraldo Magela. O Secretário 

Hamilton afirmou que a participação popular nos debates e nos diálogos com o Estado é 

indispensável para a construção de soluções duradouras. A Deputada Distrital Eliana 

Pedrosa lamentou que a audiência pública estivesse acontecendo ao final de um feriado 

prolongado, deixando de contar com a presença de muitas pessoas que gostariam de 

estar presentes. A Deputada solicitou, ensejando transparência, que a apresentação da 

minuta do PPCUB acontecesse de forma comparativa, demonstrando a situação atual e 

a situação de mudanças ou inclusões pretendidas no plano urbanístico da área 

tombada. O Deputado Cláudio Abrantes, na posição de Presidente da Comissão de 
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Assuntos Fundiários, disse estar acompanhando com atenção o processo de elaboração 

do PPCUB e disse que a Câmara Legislativa também fará audiências públicas com o 

intuito de dar transparência e voz à toda sociedade. O Senador Rodrigo Rollemberg em 

sua fala disse que é preciso ter bom senso no enfrentamento dos debates, afirmou que 

tem a opinião própria de que deve se admitir e regularizar tudo o que contribui para a 

qualidade de vida das pessoas, que propicia o desenvolvimento e que não afeta aquilo 

que é fundamental na concepção urbanística de Brasília. O Deputado Federal Geraldo 

Magela fez uma reflexão sobre o Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de 

Brasília no contexto atual. Disse que neste corrente ano completavam-se vinte e cinco 

anos do tombamento de Brasília e que pela primeira vez na história o GDF está fazendo 

um debate aprofundado com a participação da sociedade. Ressaltou a cobertura da 

imprensa, a participação de técnicos, acadêmicos, e de entidades representativas da 

sociedade civil. Lembrou que Brasília obteve o título de Patrimônio Cultural da 

Humanidade, pelas características únicas que possui em termos de urbanísticos. 

Lembrou que Brasília foi planejada para ter quinhentos mil habitantes no ano dois mil, e 

que não parou de crescer como qualquer cidade brasileira. Garantiu que o Distrito 

Federal, possui hoje, quase três milhões de habitantes, sem considerar a população do 

entorno. Asseverou que existem interesses econômicos, políticos e, sobretudo sociais 

envolvidos nas questões das demandas da cidade, por isso o dialogo é tão importante. 

Entretanto sustentou que há limites, e que o governo está exatamente discutindo estes 

limites. Limites impostos também por órgãos nas esferas federal e internacional que têm 

competência de fiscalização no que tange à manutenção do importante título. 

Exemplificou a profundidade do debate social que a Secretaria está promovendo nas 

questões que carregam o desafio aparentemente antagônico de preservar e desenvolver 

- citou as Chácaras da Vila Planalto, a ocupação da gleba da futura quadra no SGAN 

901 e o Cruzeiro. Afirmou que somada àquela audiência, hora em curso, que a 

Secretaria contabiliza cerca de três mil pessoas participando de reuniões plenárias, 

audiências e reuniões públicas oficiais, afora a participação nas diversas assembleias de 



 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  

Secretaria de Estado de Habitação, Regular ização e 
Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal  –  

SEDHAB 

Subsecretaria de Planejamento Urbano - SUPLAN  

 

_____________________________________________________________________________ 
  

Secretaria de Estado de Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano SEDHAB/DF 

SCS Quadra 06 Bloco A Lotes 13/14 CEP: 70.036-918 – Brasília - DF 

Fone(s): (61) 3214-4023 e 3214-4025 – Fax (61) 3214-4008 

ascom@sedhab.df.gov.br 

 
 

MBS 
“Brasília – patrimônio da humanidade” 

 
 

associações de moradores de comunidades que solicitaram a participação da Sedhab, e 

nas reuniões promovidas pelo IAB, SINDUSCON e UnB. Atestou que as discussões se 

iniciaram na gestão que antecedeu o governo atual e que agora o debate, prestes a ser 

encaminhado à Câmara Legislativa, completava três anos. Disse ainda, que a pressão 

que hoje a cidade sofre é muito maior do que em dois mil e nove, quando se iniciou o 

processo de debate sobre o PPCUB. Citou a vinda da missão da Unesco, e da análise 

do relatório dos consultores daquele órgão internacional na  36ª edição do Comitê do 

Patrimônio Mundial da Unesco, que será realizado entre junho e julho deste ano em São 

Petesburgo na Rússia. Tais fatos, segundo o Deputado Geraldo Magela, trouxeram à 

baila questões que por vezes não foram enfrentadas ou pelas gestões anteriores, ou não 

eram percebidas pelos cidadãos. Garantiu que não poderemos mais manter os olhos 

fechados frente àquelas questões. Convocou todos a conhecer o relatório da Unesco, 

para que considerem-no frente às ponderações legais que farão, para que mais à frente 

tais decisões não sejam derrubadas por ações judiciais, seja do Iphan ou da Unesco. 

Recordou, entretanto, que o clima alarmista irresponsavelmente criado por algumas 

pessoas, segundo ele, propagando que Brasília poderia perder o título de Patrimônio 

Cultural da Humanidade, não iria acontecer. Afirmou que não há a possibilidade de 

Brasília na 36ª edição do Comitê da Unesco em São Petesburgo, perder o tão 

importante título. Sustentou que o compromisso da gestão atual do Governo é o de 

corrigir todos os equívocos, todos os erros apontados pela Unesco. Observou que o 

GDF não será negligente desta vez, e que enquanto Governo, matérias como a 

revitalização da avenida W3, dos Setores Hoteleiros e da abertura da Orla do Lago para 

a população têm importância fundamental. Explicou ainda que as normas vigentes foram 

feitas lote a lote, que a grande mudança é que, aprovado o PPCUB, passaremos a tratar 

por setores, por áreas e desta forma é muito mais fácil, transparente e objetivo para 

qualquer um entender, seja ele especialista ou um cidadão comum. Propiciará assim a 

isonomia da fiscalização. O Deputado concluiu sua fala explicando o GDF está 

trabalhando para construir um grande pacto social entre os moradores, os governantes e 
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os legisladores. Sentenciou que a cidade não é de um governo, os governos sejam eles 

quais forem são passageiros. Brasília, segundo ele, é uma cidade dos moradores, 

daqueles que a amam e também daqueles que cuidam dela. O Mestre de Cerimônia 

registrou a presença da Sra. Eliana Klarmam, representando o Vice-Governador Tadeu 

Filippelli e desfez a Mesa de Abertura. Em seguida convocou a Mesa Técnica, 

solicitando a permanência do Sr.Secretário Rafael Oliveira. Convidou o Sr.Subsecretário 

de Planejamento Urbano da Secretaria de Habitação, o Sr. Rômulo Andrade; O 

Sr.Diretor, da Diretoria de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília, o Sr.Graco 

Melo Santos; A Gerente de Projetos e Programas da Diretoria de Preservação do 

Conjunto Urbanístico de Brasília, a Sra.Lídia Adjuto Botelho e a Assessora Especial da 

SEDHAB, a Sra.Rejane Young. O Sr.Rafael Oliveira, usando a palavra, convidou o 

Diretor Jônatas Nunes Barreto, representante da Suphac, da Secretaria de Estado de 

Cultura e mais uma vez ressaltou a responsabilidade do GDF na manutenção do título 

ao Patrimônio Cultural da Humanidade para o Conjunto Urbanístico de Brasília. Logo 

após a manifestação do Secretário, o subsecretário da Suplan, Sr. Rômulo Andrade, 

procedeu a leitura de conhecido texto de Lucio Costa: “Eu caí na realidade...”, que, entre 

outros aspectos, aborda a dinâmica urbana e a apropriação social do espaço do Plano 

Piloto. Na sequência, o mediador fez a leitura do regulamento da audiência pública. 

Terminada a leitura do regulamento, o mediador passou a palavra para a Sra. Rejane 

Jung Vianna para dar início à apresentação técnica, em meio de diapositivos, do Plano, 

abordando, inicialmente, a definição da Área de Interesse Patrimonial, a metodologia 

para a definição da Área de Entorno do Conjunto Tombado, das Áreas de Preservação – 

AP e das Unidades de Preservação – UP, finda esta parte, passou a palavra para a Sra. 

Lídia Adjuto Botelho que deu continuidade à apresentação tratando, dos valores a serem 

preservados por AP/UP e da legislação de uso e ocupação do solo consolidada e 

atualizada nas Planilhas de Parâmetros Urbanísticos e de Preservação – PURP. 
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Após a exposição, o mediador Rubens Andrade abriu a palavra para as manifestações 

do plenário, obedecendo a ordem das inscrições, as quais ocorreram durante a 

exposição técnica do Plano. A primeira manifestação foi do Sr.Hamilton Henriques dos 

Anjos, representante da Associação Comercial da Vila Planalto. Ele parabenizou a 

Sedhab e propôs alguns ajustes no PLC, como a alteração da taxa de ocupação de 60% 

para 80%, do percentual da área verde de 25% para 20%, e participação da comunidade 

com a criação do Conselho Comunitário da Vila Planalto no desenvolvimento dos 

projetos do Plano de Ação. Solicita, ainda a desocupação das áreas públicas da orla nas 

imediações da Vila e que sejam implementadas as ações para o restauro e recuperação 

das suas edificações com valor patrimonial, com ações para desenvolvimento da Vila 

Planalto como polo turístico, que seja implantado o projeto do Setor Comercial da Vila. A 

Segunda manifestação foi do Sr.Wilton, representante dos moradores da Vila Planalto 

que destacou que com a extinção do Grupo Executivo de Assentamento e Preservação 

da Vila Planalto - GEAP, em 1995, a gestão passou integralmente para a RAI, e 

segundo ele foi quando as irregularidades na Vila Planalto se acentuaram. Solicitou a 

instituição de novas normas para a Vila e que sejam implementadas as ações para o 

restauro e recuperação das suas edificações com valor patrimonial, inclusive do 

Alojamento dos Solteiros, na praça da Rabelo, cujo projeto já elaborado, prevê a 

instalação de atividades comerciais. A terceira manifestação foi do Sr. José Cézar, do 

Movimento em Defesa do Cruzeiro que agradeceu e entregou documentação com pleito 

e assinaturas, solicitando mudanças no PLC pleiteadas pelos moradores em assembleia 

local realizada no dia 30 de Maio. As alterações no PLC, segundo pleito da comunidade, 

seria nos arts. 85 e 100. No Art.85 o Sr. José Cezar leu o seguinte peleito na forma de 

abaixo assinado da comunidade: “Art. 85 - O cercamento da área pública adjacente às 

habitações unifamilares do Cruzeiro deve respeitar o seguinte: 1 – Na divisa frontal será 

permitido o avanço em área pública assegurada a calçada de no mínimo dois metros; 2º 

– Nas laterais dos conjuntos será permitido o avanço de até três metros e meio desde 

que assegurada a passagem de três metros entre os blocos; 3 – Será permitida a 
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cobertura de no máximo 50% do avanço sobre a divisa frontal e lateral, não será 

permitida a construção de cômodos fechados no avanço lateral e frontal, o tratamento 

das cercas observará no mínimo 50% de transparência no plano horizontal ou vertical do 

cercamento; § 3º - A área pública estará sujeita ao instrumento de concessão de uso 

onerosa; § 4º - Os cálculos dos valores referente a outorga onerosa serão efetivados de 

acordo com o capitulo três do decreto nº29.590 de nove de outubro de 2008; § 5º - Os 

custos para remanejamento e danos causados as redes de infraestrutura serão de 

responsabilidade dos proprietários dos lotes que utilizarem cercas; 6º - Será concedido a 

tolerância em 20% em qualquer cercamento supramencionados visando minimizar os 

remanejamentos conforma aprovado na Conferência Regional das Cidades; § 7º - Será 

permitido a ocupação de fundos desde que mantidos uma distância de um metro e 20 

centímetros do meio fio da via de acesso. Alínea I – Nas residências cujos fundos são 

voltados para a EPIA e EPCB - Avenida das Jaqueiras, será permitido ocupação de até 

30 metros respeitadas as faixas de domínio dessas vias; § 8º - Os proprietários do lotes 

ou seus representantes legais cujas ocupações de área pública estejam em desacordo 

com essa lei complementar terão o prazo de 24 meses contados a partir da data do 

decreto de regulamentação dessa lei para proceder a regularização.” No art.100 o Sr. 

José Cezar, também na forma de peleito da comunidade, solicitou que o PLC acrescente 

a frase “Programa de revitalização do Cruzeiro”, uma vez que segundo ele, não foi 

contemplado a revitalização do Cruzeiro nesse artigo onde o PLC cita os principais 

programas de revitalização. Ele solicitou averiguação, porque talvez, segundo 

informações, este item estivesse na forma do art. 147. Ele solicitou ainda a 

requalificação do Centro comercial Cruzeiro Center, com autorizarão da construção do 

terceiro pavimento, estudo de construção de garagem subterrânea e transformações dos 

becos e galerias com a cobertura entre os blocos. José Cézar pediu para incluir a 

proposta de substituição das redes aéreas de energia elétrica e de telefonia no Cruzeiro 

por redes subterrâneas e finalizou solicitando um programa de acessibilidade urbana 

para toda a Região administrativa do Cruzeiro. A quarta manifestação seria da Sra. Cida 
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de Paulo  que passou o tempo da sua palavra para a Sra.Sônia Bulhões, presidente da 

Associação de Pousadas do Plano Piloto. Esta última parabenizou, elogiou e agradeceu 

todo o processo de elaboração e discussão do Plano de Presrevação, tanto no que se 

refere aos aspectos técnicos quanto ao processo de participação popular. Reconheceu 

que o debate democrático se realizou justamente para que as diversas questões sociais 

fossem conjugadas aos anseios de todos na comunidade e que se estabeleceu por fim o 

equilíbrio. Informou que a Associação das Pousadas não teve todos os pleitos 

atendidos, mas que em um processo democrático deve-se respeitar também o pleito dos 

semelhantes. Solicitou, por fim, um prazo para que os donos de pousadas pudessem 

fazer a transição para as áreas onde a atividade de pousadas será permitida no PLC. A 

quinta manifestação foi do Sr.Carlos César, prefeito da Quadra 715 Sul. Ele citou o art. 

3° do regulamento da audiência, que é consultiva e, portanto, as sugestões da 

população são apresentadas aos gestores públicos para serem avaliadas. Solicitou que 

a quadra 715 Sul seja mantida como está, em virtude de ter uma situação peculiar, onde 

os fundos das casas estão apropriados legitimamente pelos moradores, com base em 

documentos cartoriais, há cerca de 50 anos. Ele informou que apesar da legitimidade, a 

fiscalização tem derrubado cercas e enviado solicitações de embargo e demolições. 

Finalizou apontando que não vislumbrou até agora a materialização do pleito dos 

moradores da Quadra na letra do PLC. A sexta manifestação foi do Sr. Renato Oliveira, 

representante dos proprietários de lotes de hotéis de 3 pavimentos no Setores Hoteleiros 

Norte e Sul, nas  quadras 2 e 3. Ele agradeceu a Sedhab pelo diálogo e interação 

democrática que tiveram desde que protocolaram o pleito na Sedhab em fevereiro de 

2011. Solicitou o aumento do gabarito dos edifícios para 10 andares ou seja, de 13,5m, 

para 30m de altura. Ele citou um estudo do Sebrae que demonstra que 

empreendimentos hoteleiros com menos de 100 leitos tornam-se inviáveis. Renato 

afirmou que atualmente todos estes hotéis com 3 pavimentos têm menos de 100 leitos, e 

que a mudança que viria com o aumento do potencial construtivo, traria inúmeras 

vantagens para o turismo e para a cidade. Ele informou ainda que o pleito atingiria ao 
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todo 20 projeções de hotéis construídos nas décadas de 60 e 70, por empresários 

pioneiros. Ele informou que os hotéis da quadras vizinhas são todos altos, e que 

continuaria guardada a diferença volumétrica que, segundo ele, recomendada por Lúcio 

Costa - hotéis mais baixos e hotéis mais altos. Renato assinalou outras vantagens além 

do aumento da oferta de leitos de 1400 leitos para 4400 leitos: a atualização 

arquitetônica dos hotéis, novos restaurantes, auditórios e salas de eventos para atender 

à comunidade de Brasília, garagens em subsolo, mais empregos diretos: de 210 

empregos para 840 empregos, e indiretos, assim como o pagamento das outorgas. 

Renato disse que a SEDHAB elaborou um termo de referência para estudo do caso e o 

grupo de hoteleiros contratou um estudo técnico com uma empresa conceituada, e que 

esse estudo, entregue no dia 29 de março ao Governo, conclui pela  viabilidade técnica 

da alteração. O representante dos proprietários de lotes de hotéis de 3 pavimentos no 

Setores Hoteleiros Norte e Sul, afirmou que tecnicamente todas as etapas foram 

cumpridas e que o grupo que ele representa está aguardando a decisão do Governo, e 

não entende a razão pela qual o seu pleito não foi contemplado na minuta de projeto de 

lei que está sendo colocada em debate. Afirmou que os hoteleiros que ele representa, 

não consideram justo vincular a demanda do seu grupo à demanda que envolve a 

discussão da futura quadra no SGAN 901. Concluiu afirmando que o seu grupo não se 

opõe a nenhum tipo de expansão, inclusive na SGAN 901, e solicitou que o pleito deles 

conste do PLC. A sétima manifestação foi a do Sr. Jardel, vice-presidente da associação 

dos chacareiros da Vila Planalto, do “setor de chácaras”, área de tutela, da Vila Planalto. 

Ele informou que a área existe há muito tempo e que fica junto ao acampamento da 

EBE. Solicitou maior discussão sobre o tema para possibilitar a manutenção da 

ocupação residencial. Ele informou que os chacareiros estiveram com o superintendente 

do Iphan-DF, e que aquele teria dito que a manutenção das residências originais, 

térreas, naquela área não afetava o tombamento. A oitava manifestação do dia, foi da 

Sra. Edna, representante da comunidade da Candangolândia, pioneira, moradora da 

Praça dos Estados, solicitou esclarecimentos quanto ao que prevê o PLC do PPCUB 
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para a área da referida Praça dos Estados, Biblioteca, Igreja e demais lotes vizinhos. Ela 

gostaria de saber como serão consideradas as ocupações de pioneiros que habitam 

aquela área há tanto tempo. Disse que o texto do PLC, no que tange àquela área está 

vago. A nona manifestação foi do Sr.Antônio Carlos Osório, membro da Associação de 

Proprietários do Setor de Mansões Isoladas Norte – SMI, ele solicitou um maior 

adensamento populacional para a área e a definição de novos índices urbanísticos já 

neste PLC e não em uma lei específica de Operação Urbana Consorciada – OUC, como 

já vem acontecendo com outros setores. A Associação de Proprietários do Setor de 

Mansões Isoladas Norte entende que deve haver alguma alternativa de caráter mais 

imediato, porque não existe tradição da implementação da operação urbana consorciada 

no DF. O Sr. Antônio Carlos Osório finaliza dizendo que teme que não haja interesse 

imediato do Governo na OUC, o que pode adiar indefinidamente a questão. Solicitou que 

fosse permitido o uso semelhante aos condomínios do SMDB e setor de chácaras, etc., 

entretanto com mais densidade. Antes da manifestação seguinte o Sr. Rafael Oliveira, 

Secretário de Estado de Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano do DF, 

fez registrar a entrega de um manifesto do Sr. João Rodrigues de Cerqueira da quadra 

715 Sul. A décima manifestação foi proferida pelo Sr.Antônio Carlos de Freitas, morador 

da 710 sul, que solicitou isonomia no tratamento das grades das habitações geminadas. 

Para ele se há permissão para ocupação com grades no Cruzeiro que a mesma seja 

permitida para as quadras 700. O Sr. Antônio Carlos de Freitas, pediu a 

descriminalização das grades e disse que o Estado deveria reconhecer que no passado 

foi conivente, e que em consequência disso, deveria anistiar as multas aplicadas e 

estabelecer as medidas corretivas necessárias. Em sua opinião as grades laterais são 

de uma questão de segurança e não afetam o tombamento. Finalizou dizendo-se 

contrário à cobrança do valor de multas baseadas no valor do imóvel. A décima primeira 

manifestação foi da Sra. Deuseni Noleto, representante do Movimento em Defesa do 

Cruzeiro, ela informou que o Movimento em Defesa do Cruzeiro vem lutando desde 

2009 para resolver a ocupação das casas no Bairro, contou que já fizeram ao todo 15 
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assembleias, 24 boletins informativos. Relatou que a Sedhab esteve aberta ao diálogo e 

agradeceu por isto. Solicitou a inclusão no PLC que possibilite a construção de cobertura 

nas ocupações das laterais dos conjuntos e a manutenção dos muros. Solicitou, ainda, 

definição de prazo para as adequações da situação atual e o fim da aplicação de multas 

e embargos até a aprovação do PPCUB. O Secretário de Estado de Habitação, 

Regularização e Desenvolvimento Urbano do DF, Sr. Rafael Oliveira, pede a palavra 

para informar que, de acordo com o regimento da Audiência, a mesa também pode 

receber as manifestações por escrito. A décima segunda manifestação foi da Sra.Nayara 

Lourenço, prefeita da 708 Norte e também vice-presidente do Conselho Comunitário da 

Asa Norte, que solicitou a inclusão do PL 2.580/2006, que é resultado de estudos 

realizados em  2005, sobre o cercamento das quadras 700, pelo GT criado pela portaria 

69/2005. A Sra. Nayara afirmou que as grades são de extrema importância para a 

proteção do patrimônio e das próprias famílias. A décima terceira manifestação na 

Audiência Pública foi feita pela Sra.Liduína Granjeiro Santos da Comissão de 

Mobilização em Defesa do Cruzeiro, solicitando tolerância de 10% para as dimensões 

das calçadas a fim de minimizar as derrubadas de muros do Cruzeiro. Solicitou também 

cobertura de 50% nos avanços laterais para garagens. Terminou sua fala solicitando um 

prazo para as adequações, e que não haja lei específica para estabelecer preço público 

para as ocupações, mas que se utilize a legislação já em vigor. O mediador passou a 

palavra à mesa para que esta respondesse então ao primeiro bloco de perguntas e 

manifestações. O Subsecretário de Planejamento Urbano da Secretaria de Habitação, o 

Sr. Rômulo Andrade, explicou que o Plano de Preservação trata de forma distinta a 

questão das ocupações publicas em alguns setores da cidade, porque existem situações 

que diferem de uma localidade para outra, existem configurações espaciais distintas, 

desde, por exemplo, na forma dos lotes, conjuntos e quadras. Disse que é um princípio 

básico da legislação, poder tratar os que não são iguais de forma não semelhante e 

aqueles que são iguais de forma igual. Afirmou que embora o Plano tenha atendido a 

diversas demandas da sociedade, ele não poderá atender tudo, com vistas a resguardar 
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seu caráter fundamental. A salvaguarda das áreas públicas é uma das questões mais 

importantes do Plano, por constituir elemento fundamental das relações de cheios e 

vazios da cidade e, consequentemente, da escala bucólica. A Sra. Rejane Jung Vianna, 

Assessora Especial da Sedhab, respondeu sobre o Setor de Mansões Isoladas, disse 

que aquele setor foi criado ainda na década de 60 junto com os primeiros lotes da orla. 

Afirmou que é um setor que ele contraria frontalmente aquilo que foi proposto por Lúcio 

Costa no relatório do Plano Piloto, porque é uma área residencial à beira do lago. O 

PPCUB não prevê uso habitacional para aquela área, entretanto o Plano mantém os 

parâmetros vigentes e propõe uma Operação Urbana Consorciada, mediante lei 

específica, talvez incorporando até mesmo o Parque da Enseada, que poderá promover 

alteração da condição atual do Setor, tendo como referência os parâmetros 

estabelecidos para a AP7/UP4. O parcelamento atual deverá ser totalmente revisto, para 

assumir uma outra forma, com outros lotes, que terão outras características. Rejane 

Jung afirmou que todas as tratativas serão diretamente negociadas no futuro com os 

proprietários dos lotes daquela área. A fala seguinte foi da Gerente de Projetos e 

Programas da Diretoria de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília, Sra. Lídia 

Adjuto Botelho, ela respondeu o Sr. Hamilton sobre as questões da Vila Planalto. Ela 

disse que não havia no Plano de Ação da Vila Planalto, uma proposição de um grupo de 

trabalho, mas que o Plano de Ação havia definido linhas de ação com prioridades e 

intervenções de curto, médio e de longo prazo, e as responsabilidades das instituições e 

quais as instituições e entidades envolvidas em cada prioridade. Segundo a Sra. Lídia  

algumas intervenções, aquelas mais factíveis, acontecerem em curto e médio prazo. Ela 

afirma que as demais, o PPCUB incorporou, e o programa que está expresso no corpo 

do PLC. Agora quanto a garantir uma participação mais efetiva da população da Vila 

Planalto no desenvolvimento daquelas propostas e a alteração dos índices de taxa de 

ocupação de 60 para 80%, ela informou que há a possibilidade de conversar 

internamente com a equipe da Sedhab que está elaborando o PPCUB para que se 

verifique a possibilidade de atender estes pleitos. Com relação à proposição de 



 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  

Secretaria de Estado de Habitação, Regular ização e 
Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal  –  

SEDHAB 

Subsecretaria de Planejamento Urbano - SUPLAN  

 

_____________________________________________________________________________ 
  

Secretaria de Estado de Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano SEDHAB/DF 

SCS Quadra 06 Bloco A Lotes 13/14 CEP: 70.036-918 – Brasília - DF 

Fone(s): (61) 3214-4023 e 3214-4025 – Fax (61) 3214-4008 

ascom@sedhab.df.gov.br 

 
 

MBS 
“Brasília – patrimônio da humanidade” 

 
 

desocupação das áreas públicas da orla do lago, ela informou que já está expresso no 

Projeto de Lei do PPCUB, tanto nas diretrizes da AP7 que abrange toda a orla do lago, 

quando nas diretrizes específicas de alguns projetos especiais estabelecidos no capítulo 

do PLC que trata dos planos programas e projetos. Com relação ao Sr. Wilton que 

solicitou ações mais efetivas no que diz respeito a ações para o restauro e recuperação 

das edificações com valor patrimonial na Vila Planalto, a Sra. Lídia informou que isso 

fará parte do processo de gestão e de monitoramento da atuação do Plano de 

Preservação, ela entende que esta etapa virá em decorrência e a partir da aprovação do 

PPCUB. Com relação aos lotes nos Setores Hoteleiros Norte e Sul, com atuais três 

pavimentos e a área das chácaras da Vila Planalto, a Sra. Lídia informou que as 

questões passam por uma decisão de Governo, e que deverão serão respondidas pelo 

Secretário de Estado. Sobre outra questão, a da Candangolândia que foi colocada pela 

moradora Edna, ela afirmou que os projetos que foram incorporados no PLC, foram 

trazidos do Plano Diretor Local da Candangolândia, e já existem proposições de projetos 

especiais previstos para serem desenvolvidos e que não foram desenvolvidos até os 

dias atuais. Então, segundo a arquiteta Lídia, o PPCUB reforça a necessidade de revisar 

e atualizar algumas preposições do PDL, pois já se passou muito tempo da aprovação 

daquele PDL. Com relação às ocupações irregulares, ela informa que o PDL já havia 

estabelecido a forma de como regularizar algumas ocupações e isso foi transposto para 

as planilhas. Ela diz que o que foi trazido para o corpo do texto do PLC foram as 

intervenções em tratamento de espaços públicos que estão contidos naqueles planos 

especiais, projetos especiais, e também o tratamento das edificações, que merecem 

uma valorização e uma requalificação. O Sr. Graco Melo Santos, Diretor de Preservação 

do Conjunto Urbanístico de Brasília, informou sobre o pleito dos moradores da 715 Sul, 

ele explicou que o pleito já foi recepcionado, mas que provavelmente não houve tempo 

hábil do Secretário se informar sobre a questão e Infelizmente, segundo ele, pelo 

mesmo motivo as garantias que a comunidade tanto quer, ainda não apareceram no 

corpo do PLC. Entretanto ele garantiu que houve vistorias e o que realmente falta é a 
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redação da Lei explicitar a indicação de um estudo futuro que contemple a solução do 

problema. O Secretário Rafael Oliveira pediu a palavra e disse que aquele não é um 

debate fácil, avisou que não pretende fazer juízo de mérito até porque a Sedhab está 

processando essa discussão já há algum tempo.  Segundo ele quando se flou em  

gradeamento naquela audiência, invariavelmente estava se falando de uso privado e uso 

particular de espaço que é público e que foi projetado naquela localidade com o sentido 

de promover urbanidade daquele setor, então ele afirmou que há que se ter a clareza de 

que aqueles espaços públicos serão garantidos. O Secretário disse que é esse o limite 

de toda a negociação que a Secretaria faz: há que se ter circulação, urbanidade e há 

que se garantir a segurança, não só para quem está da grade para dentro, mas quem 

está da grade para fora também. Senão, segundo suas palavras, começa-se a 

estabelecer um discurso de segregação socioespacial. Ele disse que o Plano não é só 

um plano para os moradores, é também um plano para quem frequenta a cidade, para 

quem circula, para quem também vive no cotidiano da cidade. O Secretário de Estado 

afirmou que o problema de segurança pública não se resolve com a grade, ela pode 

ajudar, mas por si só ela não soluciona o problema. Como exemplo, ele contu que no dia 

anterior, num dos becos que ficaram restritos, numa das quadras 700, uma pessoa foi 

esfaqueada enquanto passava. A Secretaria tem constituído as soluções, segundo o 

Secretário Rafael Oliveira, entendendo que tem que ser uma solução para o conjunto da 

cidade. Lembrou a fala da Sra. Sônia Bulhões, presidente da Associação de Pousadas 

informando ambos os lados avançaram no diálogo e conseguiram constituir uma 

solução. Com relação aos hotéis do setor hoteleiro Sul e Norte, o Sr. Rafael Oliveira, 

disse que a posição da Secretaria já estava manifesta, que irão tratar do assunto junto 

com a Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico. Disse que o Governo não 

irá tratar a questão só setor hoteleiro Norte e setor hoteleiro Sul de maneira 

desvinculada dos demais setores que estão previstos no plano de preservação. Por fim, 

a questão das chácaras da Vila Planalto, relembrou a todos e sobre relatório da 

UNESCO e as posições do IPHAN e disse que a Secretaria hoje ela está limitada ao que 
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foi manifestado pelo IPHAN e pela UNESCO: que aquela é uma área de tutela e como 

área de tutela ela deve permanecer desocupada. O Secretário propôs um diálogo mais 

amplo com o IPHAN e com a UNESCO para poderem encontrar uma solução. Ele então 

fez os agradecimentos pela etapa da manhã da Audiência Pública e suspendeu a 

Audiência Pública, por uma hora para o almoço. Às quatorze horas e quinze minutos foi 

retomada a Audiência Pública, a décima quarta manifestação foi do Sr. Wanderlei 

Pozzembom, vice-presidente do Sindicato dos Jornalistas e Vice-presidente do clube da 

imprensa. Ele afirmou que participou de todas as Audiências Públicas que existiram e 

que está chegando o momento do PPCUB ir para Câmara Legislativa, ele afirmou que lá 

será mais um momento democrático e agradeceu a todos pelo encaminhamento do 

trabalho até ali. A décima quinta manifestação foi do arquiteto, Sr. Rodrigo Fonseca, ele 

pontuou sua dúvida sobre o PLC no que tange à AP4/UP5, página 7/9, no item F, ele 

informou que o ponto que deseja colocar para os técnicos da mesa, pode levar a 

dificuldades no futuro. Ele leu a seção sobre dispositivos de controle morfológico para o 

lote A e informou que a ocupação atualmente prevista é de 45%, com subsolo 

obrigatório de 80%. Mais à frente o arquiteto Rodrigo informou que se lê no texto da Lei 

que a taxa de permeabilidade é de 55% da área dos lotes. Solicitou então que houvesse 

uma reconsideração a respeito da taxa de permeabilidade, porque ela está sendo 

determinada pela exata diferença entre a área do lote e a área de ocupação. Segundo o 

Sr. Rodrigo Fonseca, ficaria muito difícil, e não haveria possibilidade de haver uma 

pavimentação ou qualquer tipo de arruamento para poder chegar até o edifício. Ele 

exemplificou com um caso que acha mais justo, encontrado na própria lei, dois itens 

mais a baixo. Disse que onde se lê sobre templos religiosos existe uma consideração 

que diz que: “Corpo de 40% que somado a área pavimentada não poderá ultrapassar de 

70%.” Finalizou alertando para a questão do subsolo obrigatório de 80%, com taxa de 

permeabilidade de 55%, na perspectiva dele talvez haja conflito entre estes dois 

parâmetros. O Mestre de Cerimônia, com a intenção de dar transparência a Audiência 

Pública passou a ler algumas faixas afixadas no auditório: Associação das Pousadas, 
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que se congratula com os técnicos da SEDHAB pela imparcialidade e serenidade com o 

que vem analisando as questões urbanas; Os moradores da 715 Sul solicitam a 

desafetação da área que ocupam a 50 anos: “Queremos justiça!”; Preocupados com a 

segurança, moradores das 700 Sul e Norte reiteram a aprovação da Lei 2.580/2006, lei 

das grades; “Pousada não é problema, é solução, abaixo o preconceito e a 

discriminação.”; “É preciso estar vivo e seguro para apreciar o patrimônio histórico, 

grades laterais já!”, moradores das 700 Norte e Sul; “Grades laterais é questão de 

segurança.”; “A justiça confirmou 700 Sul é exclusivamente residencial!”. Em Seguida o 

mediador deu a palavra ao Sr. Frederico Flósculo, professor da UnB para a décima 

sexta manifestação do dia. O Sr. Frederico Flósculo, iniciou lembrando a todos da 

recomendação da Unesco com relação àquela Audiência Pública e ao PPCUB. A 

Unesco recomendou a suspensão dos estudos, lembra ele, devido ao agravamento de 

uma série de condutas do próprio governo que são contraditórias e que vem sendo 

denunciadas desde as primeiras Audiências. Então, segundo ele, o governo tem 

acumulado problemas ao mesmo tempo em que busca fazer concluir o PPCUB: Tem 

feito a ciclovia e tem negociado regularizações. Disse ser evidentemente impossível 

escapar do caráter de PDL nesse plano de preservação, porque será a primeira vez em 

52 anos de existência que o Plano Piloto vai ter um Plano Diretor Local e é essa forma 

que assume o plano de preservação. O Sr. Flósculo afirmou que o Plano de 

Preservação é como uma espécie de PDL e que não via exatamente este diferencial: a 

exaltação de um ponto fundamental da preservação, a exaltação de Brasília capital do 

Brasil. Contou que a técnica urbanística empregada a todo o momento é a técnica 

urbanística do Plano Diretor Local, mas que estavam tendo naquele momento uma 

redução inaceitável disso. Outra característica de um plano de preservação, e que 

segundo ele está passando longe dessa proposta é a questão da educação patrimonial. 

Disse ser inaceitável no Plano, não haver uma proposta de educação e não ir ao 

encontro do empoderamento da comunidade. Finalizou registrando o seu encantamento 

pessoal com a atitude e liderança dos donos de pousadas. Chamou a atenção para 
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intenção dos donos de pousadas de migrar da 700 para as 500 buscando a 

regularização, buscando uma política pública nova. Disse estar impressionado com a 

decência e valentia daqueles, elogiou e afirmou que quem mais tem aprendido nesse 

processo é o pessoal das pousadas. Disse que aquilo era educação patrimonial, 

Chamou o fato de Estado vivo. Disse que gostaria que os Governo aprendesse a fazer 

um plano de preservação que tivesse a ver com essa diretriz maior da educação 

patrimonial. Falou que ninguém preserva Brasília sem a comunidade. Que ninguém 

preserva Brasília sem valores de conhecimento, sem esse enriquecimento que é dado 

pelo eterno lembrar do que Brasília é, dos seus princípios de urbanismo, e da sua 

concepção maravilhosa que a tornou Patrimônio da Humanidade. A manifestação 

seguinte foi do Sr. Bruno de Melo Pereira, morador da 705 Sul. Saudou a todos e disse 

que morava desde 1964 em Brasília. Solicitou que ao invés de regulamentar o avanço 

das grades laterais nas quadras 700, para apenas um metro, que fosse estendido a 

quatro metros. Disse que não era uma coisa abusiva. E como sugestão leu a sua 

proposta que dizia que nas laterais de conjuntos deveria ficar permitido o avanço de até 

quatro metros, desde que assegurada a passagem de dois metros entre as grades. A 

décima oitava manifestação ficou a cargo do Sr. Aparecido Gouveia Furquim, 

representante da Associação dos Comerciantes das Asas Norte e Sul que solicitou que 

seja criado grupo de trabalho para adequar e aperfeiçoar a lei 766/2008, “lei dos 

puxadinhos”. Solicitou resposta técnica da Sedhab sob a não inclusão da proposta feita 

pela Ascom no PPCUB. Requisitou a possibilidade de ocupação com matérias não 

removíveis nas esquinas de blocos para atividades como restaurantes, lojas de matérias 

de construção e academias de ginástica; a vedação das laterais dos blocos e 

entreblocos; Destacou, ainda as dificuldades para a implementação da lei 766/2008 e de 

aprovação de projetos na Administração Regional, decorrente, provavelmente das 

próprias imperfeições legais. Exemplificou sua fala com a necessidade da adesão de 

mais de 50% dos ocupantes dos blocos, para a ocupação dos 6m, disse ser um entrave 

e que prejudica a aplicação da lei. A décima nona manifestação ficou a cargo da Sra. 
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Rita de Cássia, representante do Movimento em Defesa do Cruzeiro. Ela reforçou as 

manifestações anteriores relativas à ocupação de áreas públicas no Cruzeiro, solicitou 

50% de transparências nas cercamentos e que se estabeleça com clareza como 

poderão acontecer tais cercamentos. Fez questão de dizer que acha excessiva a multa 

de 10% do valor do imóvel para aqueles que não se adequarem. A Sra. Rita de Cássia, 

disse que gostaria de saber porque que em tempos idos os prédios públicos, inclusive 

delegacias de policias não eram cercados e agora todos são. Ela repassou à mesa mais 

assinaturas que reforçam o pleito da comunidade. A próxima fala foi do Sr. Reinaldo 

Maciel Crispim, morador da 713 sul, que também defendeu a manutenção das grades 

laterais, como fator de segurança, tranquilidade e qualidade de vida. Novamente, o 

Mediador, continuou com o registro de algumas faixas afixadas nas paredes do 

auditório, com a intenção de dar transparência a Audiência Pública: “A permanência das 

grades laterais, uma questão de segurança.” Quadras 700; “Brasília tombada diz não ao 

comércio nas 700 Sul.”; “A Associação de Pousadas agradece ao Dr. Messias de Souza 

pela forma imparcial e respeitosa que norteia a sua gestão à frente da administração do 

Plano Piloto.”; “A Associação de Pousadas agradece ao Secretário Geral do Magela pelo 

espírito público que tem externado a elaborar leis adequadas à transformação social da 

comunidade brasiliense.”; “Secretário Magela, a segurança da nossa família depende da 

permanência das grades laterais.” Moradores das quadras 700 Sul. A vigésima 

manifestação, já naquela tarde, foi da Sra. Lohir Machado, vice-presidente do Conselho 

de Segurança de Brasília, ela projetou alguns slides que embasaram sua fala, disse que 

a não concorda com o uso particular de área pública, ela insistiu que não se deve pensar 

apenas na comunidade, mas também na população flutuante. A vigésima manifestação 

foi do Sr. Honório Crispim, morador da 715 sul, ele afirmou que as grades não estão lá a 

toa, que são fruto de um entendimento do moradores locais e da injustiça social,  que 

não estão impedido o ir e vir, e não estão vilipendiando a questão do tombamento de 

Brasília, muito pelo contrário, estão ajudando, inclusive o Sistema de Segurança Pública 

a mitigar a questão da insegurança. Solicitou que deixem as grades nas laterais e na 
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frente. A próxima a falar foi a Sra. Neusa Batista, representante dos proprietários de 

pousadas nas 700. Ela parabenizou a todos e agradeceu a solução dada para a 

localização das pousadas nas CRS 500 Sul e nas CLRN da Asa Norte. A vigésima 

segunda manifestação foi do Sr Silvio Cesar Furtuoso, diz ser um visitante da cidade 

acolhido em pousada das quadras 700, da W3 Sul. O Sr. Sílvio fez um depoimento 

pessoal, onde destacou a necessidade desse tipo de atividade em áreas centrais da 

cidade. Findo o segundo bloco o mediador passou a palavra para a mesa, que se 

manifestou destacando o recorrente tema do espaço público. O Subsecretário Rômulo 

afirmou que em Brasília o espaço público é especial, e determina uma característica 

fundamental para Brasília. Ele discorreu também sobre gestão. Disse que houve 

legislações que foram permissivas e ou gestões permissivas, que o PPCUB é muito 

maior que um Plano Diretor Local, ele também tem que ser um Plano de Gestão com 

vertentes que talvez ainda estejam à descoberto no PPCUB: questões de educação 

patrimonial, e de fiscalização por exemplo. A Sra. Rejane Jung informou que em 1994 se 

iniciou a discussão sobre os puxadinhos do comercio local e que resultou na Lei 766 de 

2008. Ela disse que a discussão foi ampla e recebeu inclusive participação da Arqta. M. 

Elisa Costa que sugeriu que o avanço fosse de cerca de 3 a 4 metros. Em 2006 

retomou-se a discussão e saiu da Sedhab uma minuta de lei com possibilidade de 5m de 

avanço. Na Câmara a lei foi então formatada, aceitando uma ocupação de 6m e possuía 

3 tipologias arquitetônicas para os blocos buscando um tratamento homogêneo. Quanto 

a questão da ocupação das esquinas a Sra. Rejane afirmou que esta ideia sempre foi 

rechaçada. Sobre o remanejamento de redes, a Sra. Rejane lembrou que o instrumento 

é uma concessão de uso, que considera um absurdo o Governo ter que arcar com isso. 

Quanto às passagens entre blocos, ela afirma que o espaço deve servir como tal, como 

passagem e que os comerciantes que não consigam se adaptar à legislação devem 

mudar seus estabelecimentos para a W3, por exemplo. Quanto a ocupação do comércio 

na Asa Norte, ela disse que não houve tempo hábil para fazer um estudo e que esta 

solução ficou para um momento posterior. A arquiteta Rejane disse que o PPCUB, 
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permite que se faça a qualquer tempo este estudo. A arquiteta Lídia, complementou que 

o PPCUB está possibilitando o remembramento de certo número de lojas, limitando a 

quantidade para que não haja a instalação de grandes polos geradores de circulação  e 

tráfego por exemplo. O Secretário Rafael Oliveira, agradeceu ao Arquiteto Rodrigo 

Fonseca e disse que apesar das exaustivas conferências sempre há algum erro material 

que pode passar desapercebido e precisará sim ser corrigido. Ele também responde ao 

professor Flósculo que o PPCUB tinha uma lacuna até o dia anterior, diz que a Sedhab 

realizou o Primeiro seminário internacional sobre desenvolvimento de sítios históricos. 

Lembra que a Sedhab trouxe a Brasília seis especialistas de seis cidades do mundo que 

também estão inscritas como Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco, e ao 

final do Seminário formatou-se o embrião de uma proposta de gestão compartilhada 

entre o governo do Distrito Federal o governo federal e a sociedade civil sobre o 

patrimônio tombado. A vigésima terceira manifestação, abrindo o terceiro bloco de 

manifestações do plenário, foi da Sra.Rose do Carmo, prefeita comunitária da 407 norte 

e diretora de comunicação do Conselho Comunitário da Asa Norte. Ela disse que não 

estava ali naquele momento como representante de qualquer grupo, muito menos com 

síndica que é. A Sra. Rose disse que faria seu depoimento como cidadã. Ela abordou 

genericamente questões relacionadas à sustentabilidade – questão é local, mas o 

contexto é global, disse ser preciso que as pessoas pensem nos problemas, mas em um 

contexto muito maior. Ela pergunta se a proposta de Brasília não era ser uma cidade 

parque, uma cidade jardim, onde as pessoas tivessem a liberdade de ir e vir? Afirma que 

hoje não se pode mais passar debaixo de um bloco vizinho porque provavelmente ele 

estará totalmente cercado. A Deputada Eliana Pedrosa parabenizou a equipe da Sedhab 

pelo trabalho, mas manifestou discordância em relação à forma que foi conduzida a 

discussão do PLC, sustentando que a discussão artigo por artigo seria mais eficaz. A 

Deputada ainda questionou diretrizes do plano para as quais não encontrou rebatimento 

no decorrer da leitura da minuta. Como no exemplo da interpretação do artigo 6º diz que 

uma das diretrizes básicas do PLC é a descentralização dos empregos. Ela disse que, 
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apesar de não ter se debruçado com profundidade sobre a minuta de lei, não conseguiu 

perceber aonde o PPCUB estrá ajudando a descentralização dos empregos, já que está 

aumentando áreas de hotéis, e dando flexibilização para mais áreas comerciais.  Ela 

disse que isso também pode ser interessante, mas disse não perceber qual o indicativo 

de que se está levando um pouco do fluxo de pessoas para fora dessa área tombada. 

Finalizou fazendo questionamentos sobre a vila Cauhy, estação Bernardo Sayão e sobre 

a revogação das normas descritas no art. 205. A próxima manifestação foi do Sr. Paulo 

Pacini, prefeito da 702 Norte. Ele reiterou a necessidade de que sejam retomadas as 

propostas do PL 2.580/2006, para dar solução às grades das quadras 700. A vigésima 

sexta, e última, manifestação da tarde, foi feita pelo Sr. Fernando Lopes, representante 

dos moradores do Sudoeste ele reiterou questões expostas em reuniões e audiências 

públicas anteriores, quanto ao Parque das Sucupiras e às manchas de expansão do 

Plano Piloto estabelecidas no documento Brasília Revisitada publicado no DODF, que 

teriam sido adulteradas em documentos constantes no sítio da Sedhab. O Sr. Fernando 

Lopes afirma que a comunidade é contra a expansão do Setor Sudoeste, diz que o 

projeto possui inúmeros equívocos, desde não ter havido licitação e ser uma permuta 

apenas, até ser uma área, que o tombamento não permite construções nela. Com 

relação ao orçamento participativo, trouxe um dado para a Audiência Pública que disse 

ser lamentável - Afirmou que ano passado, foi cumprido apenas 0,003 do orçamento que 

a comunidade propôs. Disse que está triste por terminar o PPCUB vendo que nada 

mudou em relação ao pleito da sua comunidade. A mesa retornou para o último turno de 

respostas. O Subsecretário Rômulo explicou que as NGBs serão substituídas pelas 

tabelas, que estão no anexo da lei. Explicou que elas tornarão mais ágil, tanto para os 

leigos quanto para os técnicos, o entendimento dos índices e atividades do novo 

regramento proposto para o uso e ocupação do solo. A arquiteta Lídia, explicou à 

Deputada Eliana que foram trazidos para o PPCUB parâmetros para o Setor 

Armazenagem e Abastecimento e para o Setor de Oficinas Norte porque hoje estes 

setores apesar de estarem fora da poligonal de tombamento eles pertencem à Região 
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Administrativa de Brasília – RA I. Respondendo ao Sr. Fernando Lopes, a arquiteta Lídia 

esclareceu que não houve modificação do mapa publicado no DODF, uma vez que esse 

mapa é constituído por manchas de expansão urbana (A a F), com a previsão de 

possíveis áreas para a criação de novos bairros residenciais não tendo resolução 

técnica (poligonais das áreas com coordenadas topográficas) que possibilite afirmar 

quais os limites precisos das manchas residenciais do “Brasília Revisitada”. Assim, para 

a definição da poligonal do Setor Residencial Sudoeste foram elaborados em 1988 o 

Projeto URB e MDE 147/88, aprovados por decreto governamental, uma vez que já 

constavam do Brasília Revisitada. A arquiteta Rejane Jung, informou que a partir da 

aprovação do PPCUB qualquer supressão na fachada dos edifícios da Escala Gregária 

terá que ser aprovada pela Dipre e pelo Conselho de Planejamento, isso porque estão 

acontecendo supressão de edifícios que são característicos de uma certa época, está 

havendo alteração de fachada em edifícios que são marcos importantes para a 

arquitetura da cidade. Ela informa que pode ser uma possibilidade expandir esta 

normativa para o restante dos prédios residenciais da cidade. O secretário Rafael 

Oliveira encerrou a audiência dizendo que a Sedhab aguardará a decisão final da 

Convenção da Unesco, no final do mês, para fazer os ajustes considerados necessários 

e posteriormente encaminhará a minuta de PLC para a Câmara Legislativa, destacando 

ainda que uma vez aprovada a lei, a Sedhab dará início à implantação dos projetos e 

ações propostos no PPCUB, ficando encerrada a audiência às 16h30min. 

 

 


