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Ao Senhor Secretário da Secretaria de Gestão do Território e Habitação do Governo do 
Distrito Federal - SEGETH - GDF 

Presidente da mesa desta Audiência Pública promovida pelo Governo do Distrito Federal 
sobre o Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília - PPCUB 

Dia 11 de fevereiro de 2017, às 9:00h, no auditório do Museu Nacional de Brasília. 

Senhor Secretário e Presidente da Mesa desta Audiência Pública, 

Representantes de Entidades da Sociedade Civil do Distrito Federal que subscritam este 
documento vêm apresentar algumas considerações a respeito da oportunidade e conteúdo 
desta Audiência Pública, colocado à disposição no sítio eletrônico da SEGETH/DF. 

Destacamos, entretanto que, se de um lado o GDF divulga e se propõe a elaborar um novo 
PPCUB, este fundamentado na preservação e não na alteração do Conjunto Urbanístico de 
Brasília, como os projetos de leis anteriores, age de forma inusitada e conflitante com essa 
pretendida postura, na medida em que, paralelamente, executa e implementa, sem o devido 
critério, projetos e intervenções que impactam ou impactarão diretamente a área tombada. 

Como exemplos, destacamos a nova regulamentação dos puxadinhos, projeto Orla Livre e 
intervenções viárias na ponta da Asa Norte sem a devida compatibilização com o 
tombamento, Cidade Aeroportuária e muitas Parcerias Público-Privadas (PPP), como as que 
tratam do Parque da Cidade, Autódromo, Centro de Convenções e do projeto da Via 
Transbrasília (Via Interbairros em governos anteriores). 

Além disso, a questão premente a ser resolvida continua sendo a Portaria 166/2016 do 
IPHAN, que introduz alterações nocivas e conflitantes com a própria Portaria 314/1992 do 
IPHAN, com o Decreto 10.829/1987 e com legislações de uso e ocupação do solo do Conjunto 
Urbanístico de Brasflia. Sobre essa Portaria, que afronta a nossa Lei Orgânica e a competência 
Constitucional do GDF em legislar sobre o uso do solo do Distrito Federal, inclusive, estes 
signatários já encaminharam Representações para apreciação do—Ministério Público do 
Distrito Federal e Territórios e do Ministério Público Federal, onde já tramitam os processos. 

Estas considerações, embora preliminares, sobre as questões acima apontadas já 
comprometem a legitimidade deste PPCUB, pois muitas das alterações por elas promovidas 
certamente conflitarão com a preservação de Brasília. 

Como a maioria das Entidades que subscrevem este documento está acompanhando a 

elaboração de um pretendido novo PPCUB, em Comissão Técnica formada oficialmente com 
representantes do Conselho Consultivo de Preservação e Planejamento Territorial e 
Metropolitano - CCPPTM, entendemos necessário apresentar algumas observações específicas 
sobre o material apresentado no sítio eletrônico da SEGETH, como objeto desta Audiênci 
Pública (textos constantes do link: 9 Audiência Pública):  

a. 
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1 - ... para participar e acompanhar a revisão do documento-base do anteprojeto de lei do PPCUB, que 
trata da versão consolidada com os ajustes promovidos no anterior PPCUB (PLC 78/2013), revisado em 
2014 pelo Grupo Técnico Interinstitucional - GTI Sedhab-Iphan-IAB/DF-IHGDF-UnB e consolidado com 
os ajustes promovidos pela CT do CONPLAN, em março e abril de 2014, por ocasião das discussões do PLC 
no CONPLAN." 

Desde o início das discussões na CT, deixamos claro que a sociedade civil não concordava 
com revisão de um documento fundamentado no conceito de alterar, modificar, afrontar o 
Conjunto Urbanístico de Brasília - CUB, com o que, aliás, essa SEGETH sempre se colocou 
aberta para essa nova versão. Assim, NÃO CABE REVISAR, MAS ELABORAR NOVO PPCUB, 
fundamentado em conceitos de preservação e resgate dos aspectos essenciais do CUB. 

Esta razão seria suficiente para que esta Audiência Pública fosse a PRIMEIRA e não a QUINTA. 
De um texto base que se questiona. 

2 - ... foi instituído Grupo de Trabalho composto por técnicos de diversas áreas da Segeth tendo por 
finalidade de elaborar a minuta do Projeto de Lei Complementar que dispõe sobre o Plano de Preservação 
do Conjunto Urbanístico de Brasília - PPCUB. O GT submeterá as proposições relativas à minuta do 
projeto de lei complementar para acompanhamento e contribuições de comissão formada por membros 
do Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal - CONPLAN e do Conselho 
Consultivo de Preservação e Planejamento Territorial Metropolitano - CCPPTM. 

Ressaltamos que, dentre os trabalhos previstos para o GT acima referido, não foram ainda 
apresentados e debatidos com a Comissão Técnica: 

1) Sistematização da Tabela de Atividades para LUOS e PPCUB. 
2) Elaboração de quadro comparativo do regime normativo de uso e ocupação vigente e o regime 

normativo estabelecido pelo documento-base do PPCUB. 

Sobre o Quadro Comparativo entre as normas em vigor e as normas a serem permitidas pelo 
novo PPCUB, este sempre foi um documento que a sociedade civil cobrou do GDF, e que nas 
versões anteriores jamais foi apresentado, como também neste Governo não houve nenhuma 
informação neste sentido, embora tenhamos solicitado em reuniões da CT. 

3- Foram realizadas 15 Reuniões no âmbito da Câmara Técnica, onde foram tratados os assuntos afetos 
ao PPCUB, à Portaria 166 instituída pelo IPHAN, estudos e trabalhos em elaboração pelo GT SEGETH, e as 
questões conceituais do conteúdo do anteprojeto de lei do Plano, que incluem discussões ocorridas até a 
112. Reunião. 

A estrutura do anteprojeto de lei do Plano em elaboração se encontra disposta no final deste documento, 
bem como, descrição sumária dos conteúdos respectivos. 

Sobre a estrutura do novo PPCUB, constante do Anexo Único, NÃO CONCORDAMOS EM 
APROVÁ-LA, pois entendemos que ainda há a intenção de elaborar um novo documento sob a 
premissa de PRESERVAR e não de ALTERAR, como as versões anteriores, inclusive a que se 
coloca como texto base. 

4- sobre os Princípios do PPCUB: 

4.1. Reconhecimento dos atributos fundamentais do CUB como território integrante da Capital Federa 
centro regional e metrópole nacional. 



Não concordamos com a redação desse item, pois conflita e contraria a FUNÇÃO DE BRASÍLIA 
COMO NOVA CAPITAL DO PAÍS, promotora de desenvolvimento na Região centro-oeste e não 
centralizadora, como tal afirmativa induz. 

4.2. Reconhecimento da necessidade de articulação entre os governos distrital e federal para o 
planejamento e a gestão do conjunto urbano tombado. 

4.3. Participação da população no processo de planejamento e gestão do Conjunto Urbanístico de 
Brasília. 

Propomos acrescentar a palavra proteção aos itens acima. 

5 - Sobre os  Objetivos do PPCUB: 

5.1. Promover a participação da sociedade no planejamento, gestão das políticas de preservação e 
desenvolvimento urbano do Conjunto Urbanístico de Brasília; 

Não concordamos com a redação desse item e propomos retirar a expressão 
"desenvolvimento urbano", pois no CUB há de se promover sua preservação e recuperação. 

6- Sobre as Diretrizes do PPCUB: 

6.1. Manutenção da condição non aedificandi para todas as áreas não previstas inicialmente para 
edificação, à exceção daquelas que obedecerem aos critérios estabelecidos nesta Lei Complementar. " 

Não concordamos com a redação desse item, pois entendemos que aqui NÃO CABE COLOCAR 
EXCEÇÕES, por contrariar os termos da legislação vigente. Eventuais exceções só deveriam 
aparecer em casos específicos, no decorrer do PPCUB, onde couber e onde se concluir, pelo 
debate, que não CONFLITARÃO COM OS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DO CUB. NÃO DEVE 
SER DIRETRIZ DO PPCUB. 

6.2. - Estímulo ao aproveitamento de áreas ociosas e obsoletas já destinadas a ocupação. 

Este item deve ser retirado, pois as áreas livres e áreas verdes do projeto de Lúcio Costa para 
Brasília NÃO SÃO OCIOSAS. Onde for concluído, pelo debate, que há áreas nessa situação, 
deverá ser discutida e estabelecida a ocupação e uso no texto do PPCUB. NÃO DEVE SER 
DIRETRIZ DO PPCUB. 

6.3. Promoção da integração, qualcação e valorização dos setores da área central do Plano Piloto de 

Brasília. 

Nossa proposição é complementar este item com: RESGATE DA FUNÇÃO DO CENTRO 
URBANO CONFORME PLANO URBANÍSTICO DE LUCIO COSTA. 

1. 

6.4. Flexibiliza ção de usos, respeitadas as características fundamentais do Conjunto Urbanístico de 
Brasília. 
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Nossa proposta é corrigir a redação desse item, que se apresenta genérico e omite as 
restrições estabelecidos pelo Documento Brasília Revisitada: não insistir na excessiva 
setorização de usos no centro urbano — aliás, de um modo geral, nas áreas não residenciais da 
cidade, excetuando o centro cívico. O que o plano propôs foi apenas a predominância de certos 
usos, como ocorre naturalmente nas cidades espontâneas. 

Além disso, o termo flexibilização, sem especificar do que se trata, dá margens a várias 
interpretações, inclusive podendo criar problemas para o próprio GDF, futuramente, em juízo. 
E o que se pretende, pelas discussões até então ocorridas na CT da qual participamos, é 
PRESERVAR a autoria do Projeto de Lúcio Costa e a legislação em vigor, onde se inclui o 
documento Brasília Revisitada, que dá exatamente, e com clareza, o que e onde poderá haver 
novos usos, em especial o habitacional. 

6.5. Aplicação dos instrumentos jurídicos, econômicos, tributários e financeiros como mecanismos de 
viabilização da preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília. 

Propomos alterar a redação desse item : ... mecanismos para garantir o resgate dos princípios 
fundamentais do Plano Urbanístico de Lucio Costa e a preservação do Conjunto Urbanístico de 
Brasília. 
Não há como preservar o CUB sem promover o RESGATE de alguns princípios fundamentais 
do projeto. 

Sendo estas as observações e contribuições, subscrevem 

Brasília, 11 de fevereiro de 2017 

c,i14...Ar-jk441 
Tânia Battella de Siqueir 

Frente Comunitária do Sítio Histórico 
de Brasília e Distrito Federal 

Vera Ramos 
Instituto Histórico e Geográfico 

do Distrito Federal - IHG-DF 
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Romina C parelli 
Movimento Urbanistas Por Brasília 

Frederico Barbosa 
Conselho Internacional de Monumentos 

e Sítios - ICOMOS/DF 
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