
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 Secretario, 

Como representante da sociedade civil nessa 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 e, 
especialmente das seguintes: 

▪ CONSELHO COMUNITÁRIO DA ASA SUL, 
- CONSELHO COMUNITÁRIO DA ASA NORTE, 
• INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DO DISTRITO FEDERAL, 
▪ INSTITUTO PACTOS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVAEL 

DO DF E ENTORNO, 
• FORUM DAS ONG AMBIENTALISTAS DO DF E ENTORNO, 
▪ PREFEITURA DO LAGO NORTE, 
- CONSELHO COMUNITÁRIO DO LAGO SUL, 
• ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL PARK WAY, 

Registro o que já falei em reunião anterior, sobre nossa posição a respeito da 
necessidade de elaboração e aprovação, em PRIMEIRO LUGAR, do Zoneamento 
Ecológico Económico do Distrito Federal 	ZEE-DF, em andamento mas não 
concluído, PRECEDENTEMENTE à conclusão e encaminhamento da LUOS E DO 
PPCUB conforme, Inclusive, consta de documento encaminhado pelo Ministério 
Público do Distrito Federal e Territórios encaminhado aos órgãos do GDF, 
textualmente expresso em seu item 39.b Aliás, quando falei a respeito, na CT, o 
representante dessa Secretaria desconhecia essa Recomendação do MPDFT. Espero 
que isso esteja registrado em Ata correspondente. 

Vale salientar que, em várias reuniões ocorridas dessa SEGETH com a 
comunidade, onde essa questão foi colocada, representantes presentes dessa 
SEGETH NÃO DERAM A DEVIDA IliPORTANCIA A ESSA MATÉRIA, colocando, 
inclusive, de maneira "jocosa " a postura daquele MPDFT, que "não seria louco de 
formalizar essa proposta". 

Lamentavelmente essa colocação está nas redes sociais e dispensa comentários 
de nossa parte. 

Apenas queremos registrar nosso inteiro apoio a essa proposição do MPDFT, já a 
ele expresso, e que por nós será cobrado seu cumprimento, por ser o procedimento 
tecnicamente recomendável, pois o ZEE-DF trará alterações ao uso e ocupação do 
solo hoje vigentes e exigirá revisão do PDOT-DF, nos termos da Lei Orgânica do 
Distrito Federal. 

a 



Por estarmos também acompanhando a elaboração do ZEE-DF, afirmamos que 
HAVERÁ, SIM, ALTERAÇÕES NA OCUPAÇÃO E USO DO SOLO VIGENTES, no 
mínimo pela necessidade de se incorporar as áreas de Reserva da Biosfera do 
Cerrado, com suas áreas núcleo, de Proteção e Corredores de Ligações. Como o 
ZEE- DF também definirá as áreas de maior restrições para uso urbano, e certamente 
fará definições quanto á capacidade dos sistemas de infraestrutura vigentes ( de água 
potável, coleta e tratamento de esgotos sanitários, resíduos sólidos, energia elétrica 
etc), o resultado dessa avaliação recairá na proposta vigente do PDOT-DF. 
Conclusão: O ZEE — DF EXIGIRÁ REVISÃO DO PDOT-DF, que, por sua vez, terá 
repercussões na LUOS E no PPCUB. 

Não há necessidade de ser profissional nem especialista de área nenhuma 
para saber da situação critica em que o DF se encontra: em plena CRISE HIDRICA, o 
que exige, mais do que naturalmente seria normal e natural, que o trato das questões 
de ordenamento territorial, de planejamento urbano e territorial, incluindo ocupação e 
controle do uso do solo, sejam tratados com estreita relação com as questões de 
meio ambiente e em bases técnicas e cientificas. Aliás, se esse procedimento 
tivesse ocorrido desde a edição do primeiro Plano Diretor do DF não estaríamos, hoje, 
vivendo essa terrível Crise Hídrica e esse Caos Urbano, onde a "regularização do 
ilegal" passou a ser atitude de praxe no GDF, tomando o lugar do planejamento 
desejado e recomendado pela boa técnica e pela Constituição de 1988. 

Além disso, é necessário fazer as seguintes colocações, também para que não 
se percam 

1 - Nós, como sociedade civil, sempre deixamos claro nessa CT que a Portaria 
314/92 — IPHAN, como instrumento acolhido pela nossa Lei Orgânica, DEVE SER 
TOTALMENTE OBEDECIDA, sob pena de tornar qualquer proposta que a afronte, 
INCONSTITUCIONAL. Essa posição já foi objeto, inclusive, de parecer da OAB-DF, 
também representada nessa CT. Como sociedade civil já levamos esse assunto para 
esfera do MPDFT e do Ministério Público Federal; 

2— Considerando que o documento "Brasília Revisitada" é parte integrante da Portaria 
314/92- IPHAN, bem como do Decreto Distrital que serviu de base para a inscrição do 
Conjunto Urbanístico de Brasília como PATRIMÔNIO CUTURAL DA HUMANIDADE, 
pela UNESCO, o que eleva o assunto para esfera Internacional, A QUESTÃO DE 
ESPACIALIZAÇÃO DAS ESCALAS , deve ser utilizada como sugere tal documento e 
não está sujeito a propostas de demais interpretações; 

3 - Aliás, tanto esta questão como todas as demais expressas nos documentos que 
deveriam estar norteando um NOVO PPCUB, - PORTARIA 314/92 — IPHAN, e a 
PORTARIA 68 — IPHAN, no que se refere à Área de Tutela, deveriam ser 
sustentações para a elaboração de um NOVO PPCUB; 

4 — Nós, da sociedade civil propusemos uma nova Metodologia para elaboração de 
um NOVO PPCUB, o que NÃO FOI ACATADO especialmente pela SEGTH, bem 
como outras proposições que apresentamos, levando essa Secretaria a recorrer, 
SEMPRE, a estrutura e ao texto anterior do Projeto de Lei do PPCUB, contestado pela 
sociedade civil e pelo próprio Governador do DF, quando Senador da República. 

5 — Por último, e não menos importante, vale mais uma vez destacar que este 
documento que está sendo levado em frente é uma "revisão do PPCUB" anterior 



rejeitado, com mesma estrutura e equívocos de princípios, onde se percebe a 
intenção de "alterar o Conjunto Urbanístico de Brasília", admitindo-se alterações de 
usos do solo e de criação de lotes nas áreas onde, nos termos da legislação 
mencionada, deveriam permanecer como Áreas Livres e Desocupadas. 

Sendo estas as colocações que nos pareceram importantes registrar, no 
momento, assino em nome das Entidades que constituem a Frente Comunitária do 
Sítio Histórico doe Brasília e Distrito Federal. 

Brasília, 14 de agosto de 2017 

Tânia 	ella de ique 

Frente Comunitária do Sitio Histórico de Brasília e Distrito Federal 
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