
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, 
algumas observações de ordem geral e outras específicas sobre o material 
divulgado para a Audiência Pública ocorrida em 19 de agosto próximo passado: 

I — NOTAS DE ORDEM GERAL 

1. 1 - Ratificamos nosso entendimento sobre a necessidade de que o Zoneamento 
Ecológico / Econômico do Distrito Federal — ZEE/DF seja aprovado com 
precedência aos demais instrumentos de planejamento : revisão do PDOT-DF, 
LUOS e PPCUB. Acompanhamos a Recomendação do Ministério Público do 
Distrito Federal expressa em seu Procedimento Administrativo - PA no. 
08190.046097/16-87 - MPDFT , item 39, sob o título: "contribuições do MPDFT para 
o enfrentamento da crise hídrica no Distrito Federal"; 

I. 2 — A Portaria 314/87 — IBPC (IPHAN) , por ter sido abraçada pela Lei Orgânica 
do Distrito Federal, tornando-se documento Constitucional, não pode ser alterada 
nem adotado outro instrumento que a modifique, SOB PENA DO RESULTADO 
SER CONSIDERADO INCONSTITUCIONAL Já nos manifestamos nesse sentido 
assim como também já se manifestou a OAB-DF junto a essa CT; 

1. 3 — Os documentos básicos legais que devem orientar a elaboração de UM 
NOVO PPCUB são, portanto, a Constituição Brasileira e sua regulamentação ( 
Estatuto da Cidade), Lei Orgânica do Distrito Federal, Portaria 314/87-1 IBPC 
(PHAN) , Decreto Distrital no.10.829/87 e seu Anexo — Brasília Revisitada, 
Legislação federal de Preservação do Patrimônio e Acordos Internacionais e 
Portaria 68/2012 — IPHAN; 

I. 4 — Nossa proposta de nova metodologia para elaboração de UM NOVO PPCUB, 
calcada nessa legislação e no princípio de preservação, na recuperação dos 
valores fundamentais do Conjunto Urbanísticos de Brasília e na preservação da 
autoria do projeto original do plano piloto de Brasília de Lúcio Costa NÃO FOI 
ACATADA por essa SEGETH, que persistiu em fazer "revisão de revisão" sobre o 
texto já considerado viciado, do Projeto de Lei rejeitado por todos da sociedade 
civil, sobre o PPCUB; 

I. 5 — O Governo, ao mesmo tempo em que dá andamento acelerado ao PPCUB e 
a LUOS, dá andamento a projetos de grande impacto a Área Tombada de Brasília, 
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como o Trevo de Triagem Norte ( saída Norte), Ampliação do Aeroporto de Brasília, 
com projetos diferentes a cada divulgação dos interessados — INFRAMERICA; via 
Transbrasília, antiga Interbairros, com adensamentos ao longo da via que se situa 
parte na Área Tombada e parte em sua Área de Tutela, em elaboração por outra 
Secretaria de Estado descompromissada com as questões de ordenamento 
Territorial, mediante Parceria Público Privada e outras tantas intervenções já 
enumeradas junto a essa SEGETH, que o GDF está a desenvolver ao largo do 
PPCUB; 

II. 9 — As entidades que constituem a FRENTE entendem e propõem que o NOVO 
PPCUB incorpore as Áreas de TUTELA que consistem em todas as Áreas 
circunscritas na bacia do Lago Paranoá, Áreas estas referidas pela Portaria 
68/2012 — IPHAN e que REQUEREM REGRAMENTO DIFERENCIADO 
JUSTAMENTE PARA PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO NACIONAL 
E CULTURAL DA HUMANIDADE QUE É BRASILIA. 

II — QUESTÕES ESPECIFICAS DO MATERIAL DIVULGADO NO SITIO 
ELETRÔNICO DA SEGETH PARA A AUDIÊNCIA PÚBLICA DO DIA 19 DE 
AGOSTO: 

II. 1 - O texto, em seu primeiro parágrafo afirma que o "presente texto consolida o 
resultado das discussões do GT Segeth com a Câmara Técnica do PPCUB, em 
dezessete reuniões, cujos registros dos conteúdos se encontram disponibilizados 
no sítio eletrônico da Segeth". 
Tal afirmativa dá a entender que os componentes da CT estão de acordo com o 
que ali foi apresentado, do que discordamos e justificamos a seguir. Além disso, 
NÃO foram disponibilizadas as proposições apresentadas pela FRENTE 
COMUNITÁRIA DO SÍTIO HISTÓRICO DE BRASÍIA, do INSTITUTO HISTÓRICO 
E GEOGRÁFICO DO DISTRITO FEDERAL, de URBANISTAS POR BRASÍLIA e de 
representante do ICOMOS, em sua maior parte, e recentemente apenas pela 
FRENTE COMUNITÁRIA, POIS OS DEMAIS representantes OU ESTÃO 
AUSENTES, OU JÁ SE RETIRARAM DA CT. 
Por parte desta FRENTE COMUNITÁRIA, portanto, que agrega inúmeras entidades 
da sociedade civil, NÃO há concordância com nenhuma proposta que esteja 
divergente da proposição original do Conjunto Urbanístico de Brasília e que conflite 
com os documentos mencionados no item I. 3-.  
Daí se conclui e aqui registramos que NÃO HÁ CONCORDÂNCIA COM O QUE SE 
APRESENTA, DA PARTE DA SOCIEDADE CIVIL QUE REPRESENTAMOS, 

II. 2 — O texto sob o titulo : "São elementos fundamentais para a salvaguarda da 
Escala Residencial:, no item VI está equivocado e colocado de forma diferente ao 
que estabelece o documento Brasília Revisitada, pois o percentual de 15% de 
ocupação nas superquadras sul e norte corresponde à "totalidade das unidades 
de habitação conjunta" ( Art. 4°. , inciso IV do Decreto 10.829/87 e Artigo 4°. inciso 
IV da Portaria 314192— IBPC ( IPHAN); 

II. 3 — No texto sob o mesmo título, o parágrafo 1°. deve ser retirado pois não se 
sabe como foi aplicado o percentual de 15%, se como consta no texto proposto o 
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se como deve constar, conforme o Decreto 10.829/87 e Artigo 4°  inciso IV da 
Portaria 314/92; 

Il. 3 — Ainda no texto sob o mesmo título, o parágrafo segundo deve se incorporar 
como inciso, pois é tão importante como os demais; 

II. 4 — O texto sob o título "São elementos fundamentais e indispensáveis para a 
leitura e salvaguarda da Escala Gregária", há, no item III — um erro que deve ser 
corrigido, em relação a legislação vigente, pois o que se lê, no Decreto 10.827/87, 
em seu Artigo 7°., III, quanto ao uso do solo para estes Setores é o seguinte: 
" Nos demais setores referidos no artigo anterior o gabarito não será uniforme, 
sendo que nenhuma edificação poderá ultrapassar a cota máxima de 65,00m ( 
sessenta e cinco metros), sendo permitidos os usos indicados pela denominação 
dos setores de forma diversificada, ainda que se mantenham as atividades 
predominantes Preconizadas pelo Memorial do Plano Piloto.; (ou ainda o Art. 
70. , inciso III da Portaria 314/92); 

II. 5 — No texto sob o título de "São elementos fundamentais e indispensáveis para 
a leitura e salvaguarda da escala bucólica", entendemos deveria prevalecer o texto 
do Decreto 10.827/87, em seus artigos 9°. 10 e parágrafos 1°. e 2°. bem como o 
artigo 11., que tratam exatamente desta Escala Bucólica e é mais abrangente e 
explicita melhor do que propõe este texto. Inclusive, quando há referencia à 
permanência e qualificação das áreas non-aedificandi, há de se referir à data a que 
o Decreto menciona, relativamente as "áreas institucionalmente destinadas a 
edificação, à exceção daqueles onde é prevista expansão predominante residencial 
em Brasilia Revisitada". Tanto o Decreto mencionado quanto a Portaria 314/92, em 
seu artigo 9°. explicita perfeitamente quais serão as áreas a serem consideradas 
non-aedificandi, para fins de preservar a Escala Bucólica do projeto do CUB; 

II. 6 — no texto proposto, página 6, sob o título de "Os critérios de valor de forma 
urbana visam:", entendemos que são referencias para estudo mas não devem 
constar do texto final, até porque haveria contradição com a legislação vigente, 
especialmente quanto ao item "I — disciplinar a ocupação urbana, com ênfase na 
manutenção das características originais e consolidadas", que poderão dar 
indicativos de regularizar ocupações ou parcelamentos irregulares, no lugar de 
resgatar os princípios fundamentais do projeto original e do constante regramento 
disposto no Decreto e Portaria já mencionados; 

II. 7 — Interessante observar e destacar que o texto sob o titulo "Os critérios de valor 
histórico visam: ... III — recuperar e preservar, com usos compatíveis, as edificações 
tombadas e aquelas que guardam interesse histórico:. Esse destaque que fazemos 
é para lembrar que tal atitude não está sendo perseguida nem identificada, como o 
que ocorreu e ainda ocorre com a área do Touring Club de Brasília, que teve seu 
espaço térreo ocupado de forma completamente desintegrada do uso 
preliminarmente indicado e sequer foi ouvida a sociedade quanto ao futuro desse 
espaço de relevante importância para area central da cidade; 

_yeAip II. 8 — O texto, em sua página 10, ao referir-se aos Setores de Preservação devem 
ser adequados à legislação vigente. 
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Quando for impossível o resgate imediato da situação prevista na legislação, como 
por exemplo, o uso residencial disfarçado, como é o caso de dois trechos do setor 
de clubes, dar a estes a denominação de USO DESCONFORME, atribuindo-lhe 
impostos e/outros atributos que tirem o incentivo a permanência desse uso, 
completamente afrontante a legislação vigente e NÃO permitida pelo autor do 
conjunto Urbanístico de Brasília. 
Aliás, essa deveria ser a postura, e é essa nossa proposta, para as ocupações 
irregulares e em desacordo com a legislação vigente, impossíveis de retorno 
imediato 	 a 	 situação 	 original 
: USO DESCONFORME; 

II . 9. O texto, quando trata da W3, sequer menciona a proposta vencedora o 
concurso público que sugeriu tratamento diferenciado e com efetiva participação da 
população envolvida, sem nenhuma alteração de uso do solo. 
Entendemos que não se deve tratar da W3 independentemente dos comércios 
locais, até porque estes deveriam ter alvarás seletivos, impedindo o uso indevido 
de blocos inteiros com atividades bancarias ou de supermercados e outras, que 
além de serem atividades geradoras de grande impacto, fogem do conceito original 
do atendimento das necessidades imediatas e locais das comunidades residentes 
nas superquadras. A proposta para os comércios locais e para a W3 NÃO 
RESGATAM OS FUNDAMENTOS ORIGINAIS DO PROJETO de Brasília. Pior, 
trata dos setores como se tivessem soluções independentes e alheias um setor de 
outro. Acrescente-se ainda que, quando são propostas regras e usos, NÃO SÃO 
INFORMADOS OS USOS VIGENTES EM COMPARAÇÃO AOS PROPOSTOS. 
Não há nenhum quadro comparativo sobre isso. Essa observação vale para todos 
os demais itens que propõem e especificam usos do solo, sem esclarecerem quais 
os usos vigentes e os que constituem novos, pela proposta. 

II. 10 — A proposta quando se refere ao entorno do Setor Sudoeste, deve ser 
bastante clara quanto a inviabilidade da construção da chamada quadra 500, " 
puxadinho do Sudoeste", pois na planta original do documento Brasília Revisitada 
esse espaço NÃO FOI PREVISTO PARA HABITAÇÃO. Vale dizer que procuramos 
essa planta original nos arquivos da SEGETH e NÃO FOI ENCONTRADA. Essa 
matéria está com vários processos na Justiça e sua ocupação contraria o 
documento legal de Lúcio Costa. O que seria previsto para expansão urbana 
naquele espaço, JÁ FOI OCUPADO; 

II. 11 — O texto ao se referir " As diretrizes para salvaguarda dos valores do 
TP10..., ( pag. 27) em seu inciso II, afronta a legislação de Tombamento quando 
permite uso de habitação na faixa 900, misto com outras atividades." 
Aqui também foi ignorada a legislação vigente, pois o documento Brasília 
Revisitada definiu onde poderia ocorrer expansão urbana, com uso habitacional, 
objetivando a preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília. Se há uso 
habitacional nessa faixa 900, está em confronto e total desacordo com a legislação 
de Tombamento, e a solução seria a já proposta por nós: USO DESCONFORME 
ONDE O GOVERNO JÁ HAVIA PERMITIDO, embora erradamente. Ao Estado 
NÃO é permitido desobedecer as leis e aos beneficiados essa atitude não gera 
direitos, pois fere o interesse público; 
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II. 12 - A proposta contida no item denominado "B. Diretrizes de Habitação" 
está completamente em desacordo com a legislação em vigor. Os documentos 
legais, tanto Decreto como Portaria e principalmente Brasília Revisitada 
instrumentos que deveriam estar sustentando proposta de um NOVO PPCUB, NÃO 
PERMITEM QUALQUER OCUPAÇÃO DE USO HABITACIONAL NO CUB SENÃO 
AS ÁREAS PREVISTAS EM BRASíLIA REVISITADA. Quanto as Diversificações de 
uso, em nenhum momento foi expressa a permissividade de uso habitacional em 
qualquer Setor senão no Residencial que, aliás, é uma das características do Plano 
de Lúcio Costa: a Escala Residencial ao longo no Eixo Rodoviário, formado por 
superquadras. Nada mais. 
Registramos que em todas as oportunidades esta FRENTE se colocou 
contrariamente a essa intenção de macular o plano piloto de Brasília, permitindo 
usos não previstos nem permitidos pelo autor do plano e por suas revisões. 
Reafirmamos que nossa posição é a de preservar a autoria do Conjunto Urbanístico 
de Brasília ao seu efetivo autor: Lúcio Costa; 

II. 12 — Por último, e não menos importante, registramos que , impossibilitados de 
comparecer a todas as reuniões da CT, sempre deixamos bastante clara nossa 
posição, reforçada neste documento, o que não ratifica as propostas que conflitem 
com nosso posicionamento que se resume em: respeitar os documentos legais 
vigentes e a autoria do plano de Brasília de Lúcio Costa. Portanto, não confirmamos 
que o que está sendo divulgado por essa SEGETH conta com o apoio nem com a 
concordância das entidades que constituem a Frente Comunitária do Sítio Histórico 
de Brasília e Distrito Federal. 

São estas algumas das observações que nos pareceram pertinentes serem 
colocadas no momento, sobre o documento divulgado para a Audiência Pública 
ocorrida em 19 de agosto deste exercício. 

Solicito que este documento integre a ATA da reunião de 04 de setembro de 2017, 
da CT do PPCUB. 

Brasília, 04 de setembro de 2017 

LJ 
aná Battella de Siqueira 

FRENTE COMUNITÁRIA DO SÍTIO HISTÓRICO DE BRASIIA E DISTRITO 
FEDERAL 
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